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امام صادق علیهالسالم فرمودند:

خدا وند از چیزى نهى نكرد جز اینكه مىداند بنده توان رتک آن را دارد و هب چیزى امر نكرد
جز اینكه مىداند بنده توان انجام آن را دارد ،زریا سرگرمى و ت كلیف كردن بندگان هب آنچه
توانش را ندا رند ،از صفات خدا وند نیست.
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زپشكي و سالمت

فوبی یا اختالل هراس چیست؟
موقعیتهایی که در زندگی با آنها مواجه
مـیشویم ،ممکن است بـاعث احـساس ترس
در ما شوند .این ترس ممکن است از وجود
نوعی تهدید علیه امنیت و سالمت خودمان یـا
شخص مورد عالقۀ ما سرچشمه بگیرد .امکان
دارد عکسالعمل ما نسبت به ایـن تهدید
امـا بـه هر حال قابل فهم
مش ّوشکننده باشدّ ،
است .با برخی اقدامات میتوانیم از سالمت خود
دکتر علیرضا مجیدی
مراقبت کنیم و ترسمان را کاهش دهیم .عموماً
به محض از بین رفتن تهدید ،ترس را کنار میگذاریم و روال عا ّدی زندگی
را پیش میگیریم ،ا ّما تـجربۀ یک فرد مبتال به فوبی از ترس اینگونه نیست؛
فوبی باعث میشود که افراد مبتال به آن از موضوعاتی خاص -که دیگران
دلیلی برای ترسیدن از آنها نمیبینند -هراس داشته باشند .ترسی که
یک فرد مبتال بـه فـوبی تجربه میکند ،از پای درآورنده و غیرقابل کنترل
است .به همین دلیل وی برای اجتناب از چیزی که باعث ترس و
نگرانیاش میشود ،به دردسر میافتد.
به نظر دیگران ترس وی و عکسالعملش در مقابل
آن کام ً
ال غـیرمـنطقی و غیرقابل فهم است.
اگر بدانید که فوبی تا چه حد در جامعه رایج
و معمول است ،بیگمان حیرت میکنید.
فوبی در مردان و زنان با انواع گروههای
س ّنی و سابقههای گوناگون دیده مـیشود.
فـوبی انواع مختلفی دارد .برخی از آنها
بسیار اختصاصی هستند ،مث ً
ال ترس از
پرواز یا ترس از حیوانات یا حشرات خاص
و بعضی از آنها معمولترند .برخی افراد
از مواجه شدن با مردم میترسند (فوبی
اجـتماعی) کـه ایـن نوع ترس از ترک
آرامش مـنزل خـود (گـذر هراسی)،
یا ترس از حضور در

محیطهای بسته است.
هر یک از مبتالیان به فوبی آن را به طریقۀ شخصی خود
تجربه میکنند .این روشها تـعدادی نـشانههای مـعمولی
هستند .فوبی آثار آزاردهندهای بر بدن دارد و ممکن اسـت
ته ّوع ،گیجی ،تنگی نفس ،خشک شدن دهان و تپش قلب
را به دنبال داشته باشد .گاهی اوقات به این نشانهها حملۀ
تـرس اطـالق مـیشود .هنگامی که فرد در این مرحلۀ
ترس قرار میگیرد ،درست فـکر کردن برایش دشوار
میشود و ممکن است با ناامیدی خواهان رهایی از موقعیت
یا چیزی باشد که باعث بروز چـنین عـکسالعـملی از
جانب او شده است .ممکن است فرد بسیار نگران باشد و
به دلیل حـملۀ ترس وحشت کرده و باور کند که از لحاظ
جسمی مشکلی دارد.
برخی مبتالیان اظهار میدارند که در اولین تـجربۀ خـود
از فـوبی گمان کردهاند که لحظۀ مرگشان فرارسیده است،
یا به یک حـملۀ قـلبی واقـعی مبتال شدهاند ،ا ّما
متوجه شدهاند
پس از انجام آزمایش پزشکان
ّ
که چنین چیزی نبوده اسـت .پس از
بـرطرف شـدن ترس ،فرد نگران این
است که اگر دوباره موضوع مشابهی
پیش آمد ،چگونه قـادر بـه کنترل
متوجه میشود
آن خواهد بود .کمکم
ّ
که از ف ّعالیتها یا مکانهایی که
بـاعث آغـاز حـملۀ ترس میشود،
خودبهخود اجتناب میکند .اگر گذر
هراسی داشته باشد ،بیش از پیش
در تنهایی خـویش بـاقی میماند.
اگر ترس از مواجه شدن با مردم
را داشته باشد ،تا آنجا که بـتواند
از تـماس و ارتـباط با دیگران
اجتناب میکند .برخی
افراد مبتال

زپشكي و سالمت

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 96

4

به فوبی اظهار میدارند هنگامی که پستچی بـه دم در منزل آنان میآمد ،مخفی
میشدند یا هنگامی که فرد شیشهپاککن پیدایش مـیشد ،بـه نـحوی از اتاق
خارج میشدند و اگر زنگ در یا تلفن به صدا درمیآمد ،یک ترس واقعی در
آنان ایـجاد مـیشد .در نـهایت هنگامی که شخص مبتال از جمع دوستان و
ف ّعالیتهای مربوط طرد میشود ،بیشتر و بـیشتر گـوشهگیر و تنها میشود.
موضوع دیگری که فهمیدن آن برای دیگران دشوار است ،این است که غلبه
کـردن بـر ترس برای افراد مبتال بسیار مشکل است .بیگمان تصمیم به انجام
صحه گذاشتن بـسیار عـاجزکننده
کـاری و هـمزمان بهسادگی بر ناتوانی خود ّ
اسـت .برخی افراد مبتال گفتهاند که روزها و روزهـا مـنتظر شخصی مینشستهاند
تا بیاید و با او گپی بزنند ،تا در این صورت بتوانند در خود تـغییری ایـجاد کنند،
ا ّما خود شخصاً هـرگز قـادر به ترک منزل نبودهاند .هـمچنین مبتالیان به
فوبی از نـاراحتیهایی کـه بیماری آنان برای اطرافیانشان بهوجود مـیآورد،
احـساس گناه میکنند .آنان از اینکه نمیتوانند شاهد رشد فرزندانشان باشند،
از اینکه نـمیتوانند آنـان را از مدرسه برگردانند یا در گردهماییهای والدیـن
شـرکت کـنند ،رنجیدهخاطرند .شـاید دلیل آن این است کـه افـراد مبتال به
حـد زیادی روی
فوبی برای انجام کارهایی که به نظرشان غیرممکن میآید ،تـا ّ
کمک دیگران متکی باشند رنجیده خاطر میشوند .اصوالً افـراد مـبتال به فوبی
از وضعیت خود آزرده هستند .بـرخی مـبتالیان اظـهار مـیدارند کـه این
بیماری بـرایشان وحـشتناک بوده است .همیشه احساس خستگی ،بیبرنامگی
و بیانگیزگی داشتهاند .تنها چیزی که خواهان آن هستند این است کـه بـه
رخـتخواب بروند و خود را مخفی کنند.
نقش خانواده و دوسـتان در کنترل و درمان فوبی
شما به عنوان دوستان و آشنایان شخصی که دچار فوبی است ،شاید از
محرکی خاص با چنین نگرانی و تشویشی
خود بپرسید چرا شخصی در مقابل ّ
عکسالعمل نشان میدهد و درک این مسئله شاید کار مشکلی است ،ا ّما بـا
نـشان دادن صـبر و حـوصله و درک احساسات سعی کنید به خود بقبوالنید
که تـرس آنان واقعی است .سعی بر قانع کردن آنان به اینکه کارشان احمقانه
و افراطی است ،فقط مبتالیان را بیشتر نگران میکند و باعث شرمندگی آنان
میشود .سعی کنید به دوست بیمار خـود کـمک کنید تا دربارۀ احساسات خود
صحبت کند ،یا دربارۀ راههای کمک به آنان هنگام مواجه با ترس با آنان بحث
کنید .برای آنان بسیار مهم است که بدانند شـخصی هـست که از آنان محافظت
و پشتیبانی کند .عم ً
ال میتوانید با بردن شخص به محلهایی که بهتنهایی در
آنجا حضور نمییابد ،به او کمک کنید .قرار مـالقات بـا دکتر یا رفتن به گروههای
خـودامـدادی برای آنان حکم جنگ را دارد .تا وقتی که احساس کنند خودشان
قادر به انجام این کارها هستند ،شما هم باید با آنان همراه شوید .بـرای پیـش
گرفتن طریقی که دوسـت یـا آشنای بیمار شما مایل است ،آماده باشید .فریب
دادن شخص و غافلگیر کردن وی از طریق مواجه کردن او با موقعیتی که آمادگی
رویارویی با آن را ندارد ،باعث تشدید استرس و نگرانی او میشود.
حد زیادی به کمک
اجازه دهید روش خـودش را پیـش بگیرد .ممکن است تا ّ
و پشتیبانی شما برای دستیابی به آنچه میخواهد ،نیاز داشته باشد .اگر شخص
مبتال به فوبی قادر به انجام وظایف معمولی خـود نـیست ،سعی نـکنید کنترل
امور را به دست گیرید .این مسئله باعث از دست دادن اعتماد به نفس وی و
بیاعتمادی نسبت به دیگران میشود .بـه کارهایی که او بهخوبی انجام میدهد
تأکید کنید ،زیرا تصدیق و تـشویق واقـعی ،شـما را بیشتر به هدف نزدیک
میکند تا اینکه به او بگویید خودش را کنترل کند.
ن دچـار تشویش و نگرانی بر اثر فوبی میشود،
دیدن اینکه یکی از نـزدیکانتا 
مـتوجه عـکسالعـملهای مبتالیان
بسیار آزاردهنده است .ممکن است شما
ّ
شوید و نگران این باشید که مبادا از لحاظ جسمی مشکلی داشته باشند و ممکن
است بـه دلیل رفتارهای غیرقابل فهم آنان دچار ناراحتی شوید .همچنین این

ترس از مار یا Ophidiophobia

کالستروفوبیا یا  Claustrophobiaیا ترس از محدود
شدن در فضاهای کوچک

ترس از دلقکها یا Coulrophobia

آگورافوبیا  Agoraphobiaیا ترس از فضاهای باز و جمعیت

ترس از دریا یا مسافرت دریایی یا Thalassophobia
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حقیقت که شـخصی به شما تکیه دارد تـا تـمام کارهای روزانهاش را
انجام دهید ،آزارتان میدهد .اجازه ندهید که نیازهای آنان بر زندگی
شما مستولی شود.
اهمیت زیادی دارد .به دوستان و
مراقبت از خودتان هم ّ
اهمیت دهید و مطمئن شوید کـه زمان کافی
عالقمندیهای خود نیز ّ
برای انجام کارهای مورد عالقۀ خود دارید.
مبتالیان به فوبی چه کنند؟
هر نوع فوبی که مبتالیان بدان دچارند (برخی افراد بیش از یک نوع
فوبی دارند) ،میتواند تأثیر عمیقی بر زنـدگی آنـان بگذارد .نشانههای
حد زیادی آزاردهنده است .ممکن است مبتالیان برای
فوبی نیز تا ّ
اجتناب از چیزی که باعث وحشت بیاندازۀ آنان میشود ،روش
زندگی خود را عوض کنند و این موضوع اغلب آنـان را عـاجز ،تنها و
آزرده میکند .در نظر گرفتن چیزی بهجز ناراحتی و بیتکلیفی خود
برای آنان کار مشکلی است .برای آنان توضیح اینکه چرا تا این حد
آشفته مـیشوند و نـمیتوانند کارهای روزانۀ خود را انجام دهند،
کوششی بیهوده است.
برایشان مشکل است که به دیگران بگویند به گذر هراسی مبتال
ع به فوبی ّ
اطالعات چندانی ندارند .در
هستند .عموم مردم راج 
تـلویزیون و نـشریات مقاالتی راجع به فوبی دیـده مـیشود ،ا ّمـا
مردم مفهوم آن را نمیفهمند .خانوادۀ فرد مبتال احساس او را درک
نمیکند و فقط به او میگوید که خود را کنترل کند .حال به اقداماتی
اشاره مـیکنیم کـه افـراد مبتال برای کمک به بهبودی خودشان
میتوانند انجام دهند:
 شخصی را بیابند و راجع به احساس و حالتهای خود با او سخن
بگویند و از حمایت او استفاده کنند.
 سعی کنند افکار بدی راجع بـه بـیماری خود نـداشته باشند .اگر
فکر میکنند که از لحاظ جسمی مشکلی دارند ،از تـوصیههای پزشک
خانواده استفاده کنند.
 به هنگام مواجهه با ترس راههایی برای منحرف کردن فکر خود
از موضوع پیدا کـنند و تـا هـنگام برطرف شدن ترس با شخصی
صحبت کنند .کارهای معمولی ازجمله هـمراه داشـتن شیرینی و
خوردن آن به هنگام ترس نیز مفید است .شاید این کار بهظاهر ساده
نـشان دهـد ،ا ّمـا میتواند مفید باشد و ارزش یکبار امتحان کردن
دارد.
 سعی کنند نخستین نشانههای ترس را در خـود شـناسایی
کـنند .شناختن راههای تسکیندهنده غیرممکن نیست ،بنابراین
میتوانند عکسالعملهای بدن خود را کـنترل کـنند و فـکر ترس
را از خود دور کنند .همچنین میتوانند راههای آرامشدهنده را از
مـؤسسههایی کـه دستاندرکارند ،فرابگیرند.
دکتر خود یا مشاور یا
ّ
همچنین برای آشنایی با اقدامات آرامشبخش میتوانند از کتابهای
کـتابخانۀ عـمومی نـیز استفاده کنند.
 خود را در معرض ترس قرار دهند؛ بدینگونه کمکم جرأت مقابله
بـا عـوامل وحشتزا را پیدا میکنند ،مث ً
ال اگر از ترک کردن خانه
میترسند ،ابتدا به همراه شـخصی قـابل اعـتماد تا فاصلهای کوتاه از
خانه دور شوند .کمکم میتوانند از خانه دورتر و دورتر شوند؛ در حالی
که نـیاز بـه همراه را کمتر احساس میکنند.
 فراموش نکنند که هیچکس نمیتواند آنـان را مـجبور بـه انجام
چنین اقداماتی کند؛ اگر خودشان تصمیم بگیرند ،مو ّفقترند.
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کمکخواهی
مـبتالیان بـهتـنهایی میتوانند کارهای زیادی در زمینۀ درمان
خود انجام دهند ،ولی ممکن است کـافی نـباشد .بیتفاوتی نسبت به
بیماری و کمک خواستن از افرادی که نمیشناسند ،برایشان مشکل
است ،ولی پایان سرپوش گذاشتن بـر بـیماری است و دانستن اینکه
راههایی برای نجات هست ،کمک بزرگی است .یکی از راههای کـمک
به مبتالیان داروها هستند.
بسیاری از افراد هـنگامی کـه نـشانههای حملۀ ترس را احساس
میکنند ،به پزشک مـراجعه میکنند .یک کنترل دارویـی بـرای
کشف هرگونه علل جسمی بـرای این نشانهها مهم است .پزشـک
ممکن است بیماران را درمان یـا آنـان را به یک مشاور یا روانشناس
معرفی کند .همچنین ممکن است دارو تجویز شـود .مس ّکنها و گاهی
ّ
امـا
اوقات ّ
ضد افسردگیها بـرای تـسکین بـرخی عالئم سودمندندّ ،
باید به دنبال راههای دیـگری نیز بود .گاهی اوقات این داروها آثار
مـدت طـوالنی
جانبی ناخوشایندی دارند و برخی مس ّکنها نباید در ّ
مصرف شوند .بهتر است بیماران از دکـتر خـود بخواهند کـه هـر
دارویـی را که برایشان تجویز مـیکند ،راجع به آن توضیحاتی بدهد.
مشاوره و روانکاوی در درمان فوبی چه نقشی دارد؟
برای بسیاری از مبتالیان به فوبی مشاوره ،روانکاری یا روانـشناسی
فـرصتی به آنان میدهد تا ترسها و نـگرانیهای خـود را بـیرون
بـریزند .داشـتن یک پشتیبان و مـش ّوق خـارج از محدودۀ خانواده
و دوستان برای آنان ارزش زیادی دارد .از مشاوره و روانکاوی گاهی
اوقات به گفتاردرمانی یاد میشود ،زیـرا بـه بـیماران فرصتی میدهد
مـدت زمـان روانـکاوی-
تا راجع به مشکالت خـود سـخن بـگویندّ .
که انواع مختلفی دارد -باید طوالنیتر باشد و بیشتر به بررسی اتّفاقات
اهمیت بدهد .مشاوره روشی است عملیتر و بر مشکالت
گذشته ّ
روزانه و کنونی شخص تمرکز میکند .یافتن یک مـشاور و روانکاو
که بتوان به وی اعتماد کرد -بسیار مهم است .روانکاو به بیمار کمکمیکند تا چگونه با فوبی روبهرو شود .وی از روشهای مختلفی برای
کمک به بیمار در این زمینه استفاده مـیکند ،مانند:
 فنون آرامسازی برای آرام کردن بدن و سرکوب ترس و وحشت
 روانشناسی رفتاری که قدم به قدم به پیش میرود و به بیمار
کمک میکند تا بهتدریج بر موقعیتهای ترسناک فـائق آیـد .هرچقدر
اعتماد به نفس بیمار بیشتر شود ،بهتر بر ترس خود غلبه میکند.
کمکهای فردی (خودامدادی)
پیوستن به یک گروه مـشاور -کـه در آن اقدامات خودامدادی
انـجام مـیشود -و دیدن افرادی که تجربههای مشابهی دارند ،بسیار
سودمند است؛ اگرچه بسیار مشکل است که چنین گروهی را پیدا
کنند که از فوبی همنوع خود بـیمار رنـج میبرند ،ا ّما ارزش جستوجو
را دارد .بـا ایـن کار بیمار درمییابد که دیگر تنها نیست و افرادی
هستند که نگرانی او را میفهمند .با پیوستن به این گروهها شخص
فرامیگیرد که دیگران چگونه بر بیماری خود غلبه کردهاند ،مث ً
ال
بـسیاری گـروهها توصیههای عملی ازجمله آموزش آرامسازی بدن
را بهکار بردهاند .مبتالیان هنگام رسیدن به این نتیجه -که بیماری
آنان قابل درمان است -احساس فوقالعاده خوشایندی خواهند داشت.
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com
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میاستنی گراو
به زبان ساده

درجات مختلفی از ضعف عضالت در
بیماری میاستنی گراو (ضعف وخیم
عضالنی) وجود دارد .در طول ف ّعالیت
ضعف ماهیچهای مشخّ ص است .غالباً
خاصی مانند عضالت کنترلکنندۀ
عضالت ّ
حرکات پلک ،صورت ،جویدن ،حرف زدن
و بلعیدن را درگیر میکند .عضالت
کنترلکنندۀ تن ّفس و عضالتی که گردن
دکتر حسامالدّین اصغرنیا و پاها را حرکت میدهند نیز ممکن است
تحت تأثیر این بیماری قرار گیرند.
ع ّلت بیماری
در اثر نقص در انتقال پیام اعصاب به عضالت ،میاستنی رخ
میدهد .هنگامی که ارتباط طبیعی بین عصب و عضله قطع میشود،
این بیماری بروز میکند .پیامهای عصبی در طول عصب حرکت
میکنند تا به عضله برسند .فیبرهای عصبی به فیبرهای عضالنی
متّصل نیستند .در بیشتر بیماران مبتال به میاستنی گراو گیرندههای
ّ
محل اتّصال عصبی -عضالنی تخریب میشوند و در
استیل کولین در
نتیجه انقباض عضالنی اتّفاق نمیافتد.
غدۀ تیموس در میاستنی
نقش ّ
مهمی
ّ
غدۀ تیموس در باالی قفسۀ سینه جای دارد و نقش ّ
غده
در رشد سیستم ایمنی در اوایل زندگی دارد .سلولهای این ّ
غده در نوزادان
بخشی از سیستم ایمنی بدن محسوب میشوند .این ّ

سن بلوغ رشد میکند ،سپس کوچک میشود .در
بزرگ است و تا ّ
غدۀ تیموس غیرطبیعی است و شامل
بزرگساالن مبتال به میاستنی ّ
خاصی از سلولهای ایمنی است که نشاندهندۀ ازدیاد
خوشههای ّ
طی پاسخ به ایمنی بدن در
در
که
است
بیمار
لنفاوی
سلولهای
ّ
غدههای لنفاوی یافت میشود.
طحال و در ّ
غدۀ تیموس رشد میکند یا
در برخی افراد مبتال به میاستنی ّ
غدۀ تیموس ایجاد میشود .این تومورها خوشخیم هستند،
تومور ّ
ا ّما میتوانند تبدیل به بدخیم شوند .دانشمندان بر این باورند
غدۀ تیموس ممکن است به سلولهای در حال رشد ایمنی
که ّ
دستورالعملهای نادرست را بدهد و موجب بیماری خود ایمنی
شوند و زمینه را برای حمله به انتقالدهندههای عصبی-عضالنی
ایجاد کند.
عالئم بیماری
این بیماری ممکن است بر هر عضلهای اثر کند ،ا ّما عضالتی
که کنترل چشم را برعهده دارند و موجب حرکت پلک میشوند،
عضالت صورت و عضالت بلع بیشتر تحت تأثیر این بیماری قرار
دارند .این اختالل ممکن است ناگهانی شروع شود .اغلب نشانهها
فورا ً تشخیص داده نمیشوند.
در بیشتر موارد اولین نشانه ضعف در عضالت چشم است و
در برخی سخت بلعیدن غذا و بریدهبریده سخن گفتن از اولین
نشانههاست.
نشانهها عبارتاند از:
 افتادگی یک یا هر دو پلک (پتوز) ،تاری دید ،دوبینی در نتیجۀ
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ضعف عضالت کنترلکنندۀ چشم
 عدم تعادل در راه رفتن
 ضعف بازوها ،دستها ،انگشتان ،ساق پا و گردن
 تغییر در بیان صوت
 مشکل در بلع غذا
 تنگی نفس
 مشکل گفتاری
 خستگی عضالت مزمن
افراد در معرض خطر
این بیماری بیشتر در زنان کمتر از چهل سال و
مردان بیشتر از شصت سال دیده شده است .میاستنی
نوزادی مو ّقت و گذراست و عالئم در عرض دو تا سه ماه بعد از تولّد ناپدید میشود .میاستنی در بین نوجوانان نیز شایع است .این بیماری مسری
و ارثی نیست .بهندرت کودکان عالئم ابتالی مادرزادی این بیماری را نشان میدهند.
خطر :هنگامی که این بیماری بر عضالت تن ّفسی اثر کند و موجب ضعف تن ّفس شود ،نیاز فوری به بررسی و درمان پزشکی دارد.
مراقبت از بیمار
برای از بین بردن خستگی موارد زیر را انجام دهید:
 به مقدار کافی استراحت کنید.
 در انرژی بدن صرفهجویی کنید.
 به چشمانتان استراحت دهید.
 در طول روز چندین بار چشمانتان را ببندید و دراز بکشید.
متخصص مغز و اعصاب همکاری کنید.
 با پزشک
ّ
 غذاهای سالم مصرف کنید.

الدین اصغرنیا
دکتر حسام ّ
تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة
دکتر ّ
فخار
تلفن013 -33119254 :

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

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

مبلغ اشتراک ساالنه را ( 300/000ریال

برای  6شماره) به شمارة حساب سپهر

بانک صادرات  0102498744007به نام

«موسسة مهر» واریز نمایند و فیش بانکی را
ّ
به شمارة  013-33764257فکس کنند.

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

Website: www.mehrinstitute.org

Email: hediehmehr@yahoo.com
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در مورد

خال مالنوسیتی
بیشتر بدانیم!

یکی از مسائلی که بیماران دچار خال با آن
مواجهاند این است که چه موقع الزم است نگران
تغییرات خال باشند ،یا چه موقع باید خال را
بردارند .سلولهای مالنوسیتی (رنگدانهساز) -که
منشأ سلولهای خال هستند -بهطور طبیعی در
پوست همه وجود دارند .تکثیر این سلولها -که
به نام سلول نووسی است -ایجاد کنندۀ خال
مالنوسیتی است.

خال مالنوسیتیک اکتسابی معمولی

توموری خوشخیم متش ّکل از سلول
نووسی است .سلولهای خال تمایل دارند
تجمع یابند
بهصورت گروهی دور یکدیگر
ّ
ّ
مسطح
و سه دسته خال ایجاد میکنند:
(قهوهای) ،مر ّکب (برجسته و قهوهای) ،داخل
درمی (برجسته ،بدون رنگ).
در فرایند ایجاد خال سلولهای نووسی
دکتر رعنا رفیعی
ّ
محل اتّصال درم و اپیدرم پوست
مدتی در
ّ
تکثیر پیدا میکنند تا زمانی که خال حداکثر به پنج میلیمتر برسد،
سپس تکثیر آنها متو ّقف میشود و به درون الیههای عمقیتر پوست
مهاجرت میکنند .بهتدریج پیری سلولی رخ میدهد و سلولهای خال
به سلولهای کشیدهتری تمایز مییابند و در نتیجۀ آن ،خال مر ّکب،
سپس خال درمال (درون جلدی) ایجاد میشود.
شیوع خال بستگی به سن ،نژاد و احتماالً عوامل ژنتیکی و محیطی
دارد .در بدو تولّد تعداد کمی خال وجود دارد .بهتدریج بر تعداد
خالها افزوده میشود و بیشترین تعداد خال در دهۀ سه زندگی (29
تا 20سال) دیده میشود .جالب است بدانید که نژاد سفید پُرخالترند
و حول و حوش دوران بلوغ دورۀ ایجاد سریع خالهاست .با افزایش
سن خالهای موجود کمکم تمایل به محو شدن دارند .شیوع خالها
در زن و مرد یکسان است .خال پاها در زنان و خال تنه در مردان
بیشتر است .در نواحیای که معموالً با دو الیه لباس پوشانده میشود،
مانند ناحیۀ باسن خالها کمتر است .فراوانی بعضی خالها نظیر
خال مالنوسیتی در کف دست و پا ،بستر ناخن و ملتحمه با نژاد
مرتبط است و در سیاهپوستان و آسیاییها بیشتر است .تعداد خالها
در برخی خانوادهها بیشتر است ،بهخصوص آنانی که سابقۀ مالنوم

خانوادگی (نوعی سرطان بدخیم مالنوسیتی) دارند .حتّی اندازه ،تعداد
و توزیع خالها جنبۀ خانوادگی دارد ،ولی اثر عوامل محیطی مثل نور
آفتاب کمتر از اثر ژنتیک است .پژوهشها نشان میدهد استفاده از
ضد آفتاب باعث کاهش بروز خالهای جدید در کودکان شده است.
ّ
خالها ممکن است در حاملگی و با مصرف قرص پیشگیری از بارداری
تیرهتر شوند.
مراحل تکامل طبیعی خال به این صورت است که ابتدا خال اغلب
ّ
مسطح ظاهر میشود .رنگ آن یکنواخت و
بعد از دو سالگی بهصورت
متوسط تا تیره است ،سپس ممکن است برجسته و
یکدست قهوهای
ّ
کمرنگتر شود و به خال مر ّکب تبدیل شود .خال مر ّکب بیشتر روی
صورت دیده میشود .سرانجام خال بهتدریج نرم شده ،رنگ خود را از
دست میدهد و به خال درمال (درون جلدی) تبدیل میشود.
خال درمال معموالً برجستهتر است و رنگ قهوهای روشنتری
نسبت به خال مر ّکب دارد ،یا حتّی رنگ پوست است .بسیاری از
ّ
مسطح مو دارند که ضخیمتر و تیرهتر از موی
خالها بهجز خال
پوست اطراف است .بسیاری از خالها در دهۀ هفتم تا نهم زندگی
ناپدید میشوند.
ویژگیهای خال خوشخیم






قطر آن کمتر یا مساوی شش میلیمتر است.
توزیع رنگ کام ً
ال یکنواخت دارد.
حاشیۀ یکنواخت صاف دارد.
رنگ و اندازۀ آن ثابت است.
گرد یا بیضی است.
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در بسیاری از موارد کمی غیرقرینگی وجود دارد ،ولی حاشیۀ خال
معموالً ّ
منظم و کام ً
ال مشخّ ص است .به استثنای بعضی انواع خال
مانند خال مادرزادی بزرگ یا خال غیرطبیعی ،اغلب خالها خطر
خیلی کمی برای تبدیل شدن به بدخیمی مالنوم دارند.
زنگ خطر تغییرات بدخیمی خال برای مراجعه به پزشک

• بزرگ شدن اخیر اندازۀ خال
ّ
نامنظم یا مضرس در خال
• ایجاد حاشیۀ
• ایجاد غیرقرینگی
• تغییر یا گوناگونی در رنگ خال (بهویژه ایجاد رنگهای قرمز،
سفید یا آبی)
• تغییرات سطح ضایعه (پوستهریزی ،کندگی ،ترشّ ح ،دلمه ،زخم
یا خونریزی)
• ایجاد یک ناحیۀ ضخیم قابل لمس
• نشانههای التهاب یا ایجاد رنگدانههای اقماری
• ایجاد خطوط قهوهای رنگ در ناخن که به بافت اطراف ناخن
رسیده است.
مدت شش ماه تا یک سال
طی ّ
در کل هر تغییری در خال -که ّ
اهمیت دارد .ایجاد درد یا خارش ازجمله عالئم
اخیر ایجاد شده باشدّ -
مهم است .اگر در یک خال نقاط تیرۀ کوچکی دیده شوند که دقیقاً
در خود خال محدود نیستند و از حاشیۀ خال بیرون زدهاند ،ممکن
است نشانۀ ایجاد مالنوم روی خال باشد .در صورت وجود این عالئم
باید بیوپسی (نمونهبرداری) را در نظر گرفت.
گاهی ممکن است در خالهای مالنوسیتی در اثر تماس بیشتر با
محرکها بهویژه به دنبال کندن موی روی ضایعه التهاب رخ دهد
ّ
که میتواند ناشی از عفونت میکروبی فولیکول موی آن یا واکنش
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جسم خارجی باشد .در مورد چنین عالئمی-که بهصورت حاد ایجاد
میشوند -میتوان به بیمار اطمینان داد که تغییرات حا ّد این چنینی
بهندرت نشانۀ بدخیمی هستند و میتوان یکی دو هفته تا بهبودی
بیمار صبر کرد.
تغییرات پیشرونده در اندازه ،شکل و رنگ مطرحکنندۀ مالنوم است.
حس آن کمی تغییر کرده است،
مالنوم گاهی خارشدار است ،یا حداقل ّ
ولی خارش معیار افتراق خوبی برای مالنوم و خال خوشخیم نیست.
استفاده از دستگاه درماتوسکوپ یک روش مفید برای افتراق
خوشخیم و بدخیم بودن خالهاست .این روش تصویربرداری
غیرتهاجمی میتواند تعداد نمونهبرداریهای غیرضروری از ضایعات
خوشخیم را کم کند .برای پیشگیری از مالنوم انجام ف ّعالیتهای
محیط آزاد در صبح زود ،عصر یا شب بهویژه در افراد بور استفاده از
ضد آفتاب
کاله و لباس پوشیده -که نور از آن نگذرد -و استفاده از ّ
توصیه میشود.
چه موقع باید خال را برداریم

مدت کوتاهی تغییر پیدا کرده باشد ،حاشیۀ
طی ّ
اگر اندازۀ ضایعه ّ
ّ
نامنظم و تن ّوع رنگ ایجاد شده باشد ،همچنین از نظر زیبایی
ضایعه
مکرر باشد ،باید
مورد پذیرش بیمار نباشد یا در معرض تحریک شدن ّ
برداشت .در ضمن خالی را که در محلّی قرار دارد که دیدن و تحت
نظر داشتن آن مشکل است نیز میتوان برداشت ،ا ّما باید بدانیم رشد
خال بهتنهایی دلیل کافی برای برداشت خال نیست.
دکتر رعنا رفیعی
تخصصی درموپاتولوژی
فلوشیپ
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن013-33541001-2 :

تسکین درد آرتریت روماتوئید با ماهی
تورم بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید دارد.
ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد مصرف دو وعده ماهی در هفته نقش بسزایی در کاهش درد و ّ
محقّقان بیمارستان زنان در بوستون برای بررسی تأثیر ماهی حاوی امگا  3در کاهش روند آرتریت روماتوئید پژوهشی را با بررسی  176داوطلب
آغاز کردند .نتایج نشان میدهد که مصرف ماهی بهصورت بخارپز یا گریلشده حداقل دو بار در هفته میزان درد و التهاب بیماران را به میزان
چشمگیری کاهش میدهد .پژوهشگران بر این باورند که رژیم غذایی در درمان بیماری به اندازۀ دارو مؤثّر است.
آرتریت (التهاب مفاصل) به التهاب دردناک در ناحیۀ مفاصل گفته میشود که یکی
از بزرگترین معضالتی است که افراد به مرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه
میشوند .شایعترین دردهای ناشی از آرتروز در نواحی زانو ،لگن ،ستون فقرات و
دست دیده میشود .استئوآرتریت (آرتروز) ،آرتریت روماتویید ،آرتریت عفونی،
ورم مفاصل پسوریاتیک و نقرس پنج گروه عمدۀ آرتریت محسوب میشوند.
تورم و اختالل
آرتروز شایعترین نوع آرتریت است .این التهاب دردناک سبب ّ
حرکت مفاصل میشود و معموالً در ناحیۀ دست ،زانو ،لگن و ستون مهرهها
بیشتر است .سه عامل اضافهوزن ،سن و آسیبدیدگی مفاصل مهمترین
دلیل بروز آرتروز هستند .نتایج این پژوهش در نشریۀ Arthritis Care
 & Researchمنتشر شده است.
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آشنایی با پرتودرمانی
قسمت سوم
در دو مقالۀ قبلی دربارۀ پرتودرمانی و انواع دستگاههای پرتودرمانی
خارجی صحبت کردیم .در این شماره و در ادامۀ بحث به نحوۀ
پرتودرمانی با دستگاههای شتابدهندۀ خطی میپردازیم.

مراحل پرتودرمانی در بیماران

بهجز موارد استثنا تقریباً تمام بیمارانی که احتمال نیاز
متخصص
آنان به پرتودرمانی میرود ،با معرفینامه از پزشک
ّ
متخصص
جراحی یا داخلی برای پرتودرمانی به پزشک
ّ
ّ
کلینیکال انکولوژی ارجاع میشوند.
جراح
قبل از معرفی برای پرتودرمانی ممکن است ّ
جراحی کامل یا
برحسب شرایط بیمار و بیماری ،عمل ّ
ناکامل یا نمونهگیری از بافت تومور را برای وی انجام داده ،یا
دکتر فرزین دهسرا
متخصص داخلی (مث ً
تخصص گوارش یا ریه)
پزشک
ال فوق ّ
ّ
نمونهگیری از تومور را برای بیمار انجام داده باشد؛ یا اینکه بیمار قب ً
ال شیمیدرمانی
شده باشد .در صورتی که قب ً
ال بیمار شیمیدرمانی دریافت کرده ،ممکن است تحت نظر
متخصص کلینیکال انکولوژی یا همکاران محترم هماتولوژی انکولوژی
همین پزشک
ّ
شیمیدرمانی انجام شده باشد.
متخصص کلینیکال انکولوژی باید
در هر صورت برای شروع پرتودرمانی ابتدا پزشک
ّ
بیمار را ویزیت کند و بعد از گرفتن شرح حال ،معاینۀ فیزیکی و مشاهدۀ مدارک پزشکی
ازجمله آزمایشها ،گزارش پاتولوژی ،عکسبرداریها و ...در صورت تشخیص پزشک و
نیاز بیمار آزمایشهای تکمیلی یا تصویربرداریهای مورد نیاز دیگری درخواست شود،
سپس بعد از کامل شدن ّ
متخصص
اطالعات مربوط به بیماری برحسب تشخیص پزشک
ّ
کلینیکال انکولوژی برای پرتودرمانی بیمار تصمیمگیری شود.
تأکید میشود که برای تصمیمگیری صحیح نوع درمان ،همراه داشتن تمامی مدارک
پزشکی موجود بیمار ازجمله آزمایشها ،عکسبرداریهای انجام شده و گزارشهای
آنها ،گزارش اندوسکوپی ،گزارش اکوکاردیوگرافی ،گزارش پاتولوژی و ...و بررسی دقیق
توسط پزشک الزامی است.
این مدارک ّ
بعضی بیماران با این دیدگاه اشتباه که قرار است فقط یک یا دو جلسه برق (اصطالح
اشتباه و رایجی که بیماران به جای واژۀ صحیح پرتودرمانی از آن استفاده میکنند)
بگیرند ،به کلینیکال انکولوژیست مراجعه میکنند و وقتی از جزئیات علمی مسئله آگاه
میشوند ،شگفتزده میشوند و حتّی جا میخورند.
توسط کلینیکال انکولوژیست،
مهم ویزیت اولیۀ بیماران ّ
پس از مرحلۀ اول و بسیار ّ
رویت مدارک و تصمیمگیری پزشک که مشخّ ص شد ،حتماً بیمار نیاز به پرتودرمانی
دارد و بعد از مشاوره با بیمار و همراهان وی پزشک برای بیمار یک سیتیاسکن
بدون تزریق ما ّدۀ حاجب (با ذکر نحو ۀ قرارگیری مریض زیر دستگاه سیتیاسکن)،
از منطقهای که قرار است تحت پرتودرمانی قرار گیرد ،درخواست میکند تا تصویری
تهیه شود .البته در برخی موارد برای
سهبعدی از موقعیت تومور و بافت اطراف آن ّ

خاصی از بدن مانند
مشخّ ص بودن قسمتهای ّ
مری ،معده و مثانه در تصاویر بهدستآمده
ممکن است از ما ّدۀ حاجب خوراکی یا تزریقی
نیز استفاده شود.
در این سیتیاسکن ،بیمار شبیه همان
شرایطی که قرار است جلسات پرتودرمانی انجام
شود -که معموالً برحسب هدف درمان و نوع
تومور پرتودرمانی بیمار بین ده تا چهل جلسه
است -معموالً (نه همیشه) به حالت درازکش
زیر دستگاه میخوابد و تصاویری در مقاطع
مختلف و با فواصل (کاتهای) مناسب از منطقۀ
تهیه میشود.
دارای تومور و اطراف آن ّ
برای درمان تومورهای شکم معموالً بهتر است
معدۀ مریض حین سیتیاسکن و حین درمان
خالی باشد .در تومورهای لگن نیز ممکن است
بنا به توصیۀ پزشک مثانه یا رودۀ بیمار پُر یا
خالی باشد .مهم آن است که حین درمان مانند
زمان شبیهسازی درمان با سیتیاسکن شرایط
مشابه باشد.
این سیتیاسکن جهت شبیهسازی شرایط
طراحی
تومور در بدن بیمار روی صفحۀ رایانه و ّ
درمان است و به همین دلیل به این مرحله از
طراحی
انجام پرتودرمانی -که در واقع نوعی ّ
درمان سهبعدی است -شبیهسازی درمان با
کمک سیتیاسکن (سیتیسیموالسیون) گفته
میشود.
توجه به احتمال باالی حرکت اجتنابناپذیر
با ّ
بدن در زیر دستگاه پرتودرمانی -که درمان را با
خطا مواجه میکند -در مراکز درمانی پیشرفتۀ
دنیا از وسایل سبک و پالستیکی ثابت کنندهای
برای منطقۀ مورد درمان حین خوابیدن مریض
زیر دستگاه هنگام سیتیسیموالسیون استفاده
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شده ،سپس در تمام جلسات پرتودرمانی استفاده
میشود .این وسایل پالستیکی ابتدا و تا قبل از استفاده
مدت کوتاهی در
سفت است ،ا ّما با قرار گرفتن برای ّ
آب داغ نرم میشود ،سپس باید سریعاً روی بدن بیمار
بر منطقۀ مورد درمان کشیده شود و با شکل دادن با
دست به آن ،قالب منطقهای از بدن را که روی آن قرار
گرفته ،پیدا میکند و خیلی زود سفت میشود .به این
وسیله ثابتکننده (فیکساتور) گفته میشود و استفاده
از آن در افزایش کیفیت و د ّقت پرتودرمانی بهویژه
مهمی دارد .هر
در تومورهای سر و گردن نقش بسیار ّ
بیماری ثابتکنندۀ مخصوص خود را دارد.

پس از کشیدن ثابتکننده روی بدن بیمار ،یک یا چند نقطۀ مرجع با استفاده از مارکرهای فلزی و چسبهای مخصوص یا خالکوبی (تاتو کردن)
روی بدن در منطقۀ مورد درمان گذاشته میشود تا در تمام جلسات پرتودرمانی راهنمای تکنسینهای پرتودرمانی باشد و آنان بتوانند دقیقاً شرایط
ّ
جراحی یا تودۀ
طراحی درمان بازسازی کنند .ممکن است روی
محل زخم ترمیمشدۀ ّ
درازکشیدن مریض حین درمان زیر دستگاه را مشابه شرایط ّ
پوستی یا مکانهایی از پوست -که برای پزشک مهم است( -مانند مقعد یا واژن) سیم فلزی گذاشته شود تا در تصاویر سیتیاسکن کام ً
ال مشخص
ّ
مسطح کردن شیب قفسۀ سینه بیمار و در نتیجه درمان
باشند .برای تومورهای قفسۀ سینه (مانند تومور پستان ،میان سینه و ریه) بهتر است برای
بهتر حین سیتیاسکن ،همچنین حین درمان بر یک وسیلۀ دارای سطح شیبدار دراز بکشد.

;;

طراحی درمان سهبعدی تومورهای لگنی با کمک
ّ
دستگاههای شتابدهندۀ ّ
خطی با انرژی باال به
معنای د ّقت بیشتر درمان و عوارض کمتر خواهد
بود.

;;

در رادیوتراپی تومورهای ناحیۀ دهان و حلق اگر بیمار
دندان مصنوعی داشته باشد ،توصیه میشود که هنگام
طراحی درمان دندان مصنوعی
انجام سیتیاسکن جهت ّ
خود را خارج کند و در مواردی به وی توصیه میشود که
خاصی را که مشابه چوب بستنی است ،در دهان
وسیلۀ ّ
خود قرار دهد و آن را گاز بگیرد تا ّ
فک فوقانی و تحتانی
برای کاهش عوارض رادیوتراپی از هم فاصله بگیرند
و مخاط آن قسمتی از دهان که هدف درمان پزشک
نیست ،حین رادیوتراپی دوز اش ّعۀ کمتری دریافت کند.
با در نظر داشتن این نکات و با استفاده از وسایل جانبی
مخصوص و مورد نیاز سپس سیتیاسکن انجام میشود.
تهیۀ این تصاویر سهبعدی و وارد کردن آنها
پس از ّ
طراحی درمان سهبعدی با کمک
مخصوص
در رایانۀ
ّ
غده یا غدد
طراحی درمانّ ،
نرمافزارهای مخصوص ّ
مهم مجاور و
اعضای
و
درمان
سرطانی ،منطقۀ مورد
ّ
توسط پزشک تعیین میشود.
منطقه
تحمل هر
دوز
ّ
ّ
تعداد جلسات پرتودرمانی و دوز کلی و دوز هر جلسۀ
پرتودرمانی را پزشک مشخّ ص میکند ،سپس تحت
متخصص کلینیکال انکولوژی با
نظارت و مدیریت پزشک
ّ
متخصص فیزیک پرتودرمانی بهترین
کمک کارشناس و
ّ
طراحی
روش پرتودرمانی با کمک نرمافزارهای مخصوص ّ
درمان سهبعدی برای مریض تعیین میشود تا هدف
نهایی پرتودرمانی -که همان رساندن بیشترین میزان
اش ّعه به بافت سرطانی و دریافت حداقل اش ّعه به اعضای
مجاور است -تأمین شود.
طراحی درمان سهبعدی تومورهای لگنی با کمک
ّ
دستگاههای شتابدهندۀ ّ
خطی با انرژی باال به معنای
د ّقت بیشتر درمان و عوارض کمتر خواهد بود.

دکتر فرزین دهسرا
متخصص پرتودرمانی انکولوژی
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،ساختمان فاطیما ،طبقۀ
دوم تلفن013-33132788 :

Email: dehsaraaf@yahoo.com
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وزوز گـوش
وزوز گوش به احساس صدای زنگ در سر اطالق میشود و میتواند به همراه کاهش شنوایی و حتّی ناشنوایی
طب غربی در درمان آن با مشکل مواجه
باشد و یک مشکل مزمن و شایع است که
ّ
متأسفانه گاهی اوقات ّ
طب غربی بر اثر صدمه به عصبی که گوش داخلی را عصبرسانی میکند پدید
میشود .وزوز گوش از نظر ّ
میآید؛ بنابراین معموالً همراه با کم شدن شنوایی است .شنوایی بیمار به دو ع ّلت کم میشود :اول اینکه
به عصب شنوایی او آسیب رسیده است و دوم صدای وزوز مانع از آن میشود که سایر صداها را بهخوبی
بشنود؛ بنابراین اگر این وزوز کاهش پیدا کند ،بیمار بهتر صداها را خواهد شنید.
دکتر بهرام نادری نبی

چه عواملی سبب وزوز گوش میشود؟
علّت اصلی وزوز گوش در بسیاری از موارد مشخّ ص نیست؛ اگرچه
عواملی مثل استرس و اضطراب ،آلرژی ،افزایش یا کاهش فشار
خون (اختالالت عروقی) ،وجود تومورها ،دیابت ،تیروئید ،ضربه به
ضد التهابها ،آنتیبیوتیکها،
سر و گردن و مصرف داروهایی مانند ّ
ضد افسردگی ،الکل و آسپرین به عنوان
داروهای مس ّکن ،داروهای ّ
عواملی که میتوانند باعث وزوز گوش شوند ،شناخته شدهاند .الزم
به یادآوری است در صورتی که شما از آسپرین استفاده کردید و
دچار وزوز شدید ،باید با پزشک خود مشورت کنید.
بسیاری از وزوزهای گوش ناشی از آسیب انتهای میکروسکوپی
عصب شنوایی در گوش داخلی است که به دلیل صدای بلند ایجاد
میشود ،آسیب به آنها سبب کمشنوایی و بروز وزوز میشود.
افزایش سن نیز عامل دیگری برای
آسیب به این اعصاب و ایجاد وزوز
است .عوامل دیگری که باعث
وزوگوش میشوند ،عبارتاند از
تجمع جرم در کانال گوش -که
ّ
سبب وزوز مو ّقت میشود -و
سخت شدن استخوانچههای
گوش میانی (بیماری
استواسکلروزیس).

آیا ممکن است وزوز گوش پیشرفت کند و به ناشنوایی
منجر شود؟
در برخی موارد ممکن است وزوز گوش شدیدتر شود ،ا ّما معموالً
شدت آن بدون تغییر باقی میماند .ازجمله عواملی که سبب بدتر
ّ
شدن وزوز میشوند ،استعمال دخانیات ،مصرف الکل و قرارگیری
در معرض صداهای بلند است؛ بنابراین در صورتی که ّ
محل کار شما
پُرسروصداست ،از پالکهای محافظ گوش استفاده کنید ،ا ّما به هر
حال وزوز گوش جز در موارد بسیار شدید با شنوایی تداخلی ایجاد
نمیکند.
آیا کودکان هم دچار وزوز گوش میشوند؟
همانطور که بزرگساالن دچار وزوز گوش میشوند ،این حالت
میتواند به دلیل ضربه به سر ،تأثیر داروها ،واکنشهای ویروسی
یا آلرژیک ،اختالالت سیستم ایمنی ،عفونت مزمن گوش،
کمشنوایی و ضربۀ مغزی در کودکان نیز ایجاد شود .معموالً
سن مدرسه (پنج تا شش سالگی) از بیان این
کودکان تا ّ
حالت ناتواناند ،ا ّما مواردی نظیر مشکالت رفتاری همراه با
توجه و تمرکز ،افسردگی ،بیخوابی و اختالل مزمن
کاهش ّ
مدت) میتوانند نشانهای از
گوش (مانند عفونتهای طوالنی ّ
وجود وزوز باشند.
در صورت بروز وزوز گوش چه کاری باید انجام
داد؟
در اولین مرحله با پزشک خود مشورت کنید .پزشک
حساسیتها
فشار خون ،وجود عفونت ،رژیم غذاییّ ،
و وضع عمومی سالمت شما را بررسی میکند و
در صورت لزوم برای برررسیهای تکمیلی
متخصص
سیستم شنوایی ،شما را به
ّ
گوش و حلق و بینی یا
کارشناس شنواییسنجی
ارجاع میدهد .در صورتی
خاصی
که از داروی
ّ
میکنید،
استفاده
دربارۀ آن با پزشک
مشورت کنید.
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طب سوزنی
درمان وزوز و صدای گوش با ّ
وزوز از آن معضالتی است که از بستر
آشفتگیهای روانی برمیخیزد ،بنابراین تلقین و
طب سوزنی را در حاالتی که وزوز
تأثیر روانی ّ
بیشتر جنبۀ روانی دارد ،نباید از یاد ببرد.
طب سوزنی روی اللۀ گوش نیز آثار درمانی
ّ
جالبی دارد که با سوزن زدن یا چسباندن
چسبهای حاوی دانههای سفت (گیاهی یا
مغناطیسی) یا سوزنهای ریز مخصوص بر نقاط
خاص روی اللۀ گوش ،نقاط مربوط تحریک
میشوند و بیمار با فشار دادن گهگاهی آنها در
روز باعث ادامۀ تحریک میشود که خود میتواند
موجب بهبود برخی از بیماریها شود .سوزن زدن
طب سوزنی شامل سه مرحله است :اول نقاط
در ّ
ّ
محل درد سوزن زده میشود ،سپس نقاط نزدیک
ّ
به محل درد که روی مسیر انرژی هستند سوزن
ّ
محل درد و
میخورند و دست آخر به نقاط دور از
داخل مسیر انرژی -که تأثیر زیادی دارند -سوزن
زده میشود.
در جلسات اول معموالً از تعداد سوزنهای
حساس نشود و
کمتری استفاده میشود تا بیمار ّ
در صورتی که در نیمۀ درمان هنوز پاسخ مناسبی
بهدست نیامده باشد ،از تعداد سوزنهای بیشتری
استفاده میشود.
طب سوزنی در
که
دهد
ی
م
نشان
پژوهشها
ّ
درمان صداهایی مانند وزوز و سوت در داخل
گوش میتواند مؤثّر باشد .یکی از محقّقان دانشگاه
میشیگان امریکا در این خصوص معتقد است
ازجمله نشانههای صدای وزوز و سوت در گوش
این است که فرد حس میکند چیزی یا کسی
روی صورت و گردن او حرکت میکند یا دست
میکشد .بر پایۀ این پژوهش سلولهای عصبی
احساس لمس شدن ،پس از به وجود آمدن صدای
سوت و وزوز در مغز ف ّعال میشوند و آسیبهایی
را ایجاد میکنند .همچنین خاطرنشان شده است
که ف ّعالیتهای باالی نورونهای احساس لمس
مهمی در ایجاد صدا و
شدن به احتمال زیاد نقش ّ
وزوز در گوش ایفا میکنند .در پژوهشی که دکتر
شادمان نعمتی با همکاری اینجانب در دانشگاه
علوم پزشکی گیالن انجام دادند ،مشخّ ص شد که
طب سوزنی در تخفیف درمان وزوز گوش بسیار
ّ
مؤثّر بوده است.
دکتر بهرام نادری نبی
فلوشیپ اینترونشنال درد و رئیس انجمن بیهوشی
استان گیالن
نشانی :رشت ،تقاطع بلوار شهید انصاری و گلباغ
نماز ،جنب  MRIمارلیک ،ساختمان گیالن ،کلینیک
درد گیالن تلفن013 -33731634 :

www.Guilanpainclinic.com
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افزایش بروز دیابت در اثر مصرف زیاد گوشت!

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داد که مصرف زیاد گوشت قرمز و گوشت
مرغ میتواند احتمال ابتال به دیابت را افزایش دهد ،در حالی که گوشت ماهی این
سن  74تا  45سال انجام شده
تأثیر را ندارد .این پژوهش بر بیش از  63هزار نفر با ّ
و نشان داده در کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنند ،احتمال بروز بیماری
دیابت نوع دو  23درصد افزایش پیدا میکند .این افزایش در مصرفکنندگان
گوشت مرغ  15درصد است.
این پژوهش نشان داد که گوشت سینۀ مرغ کمترین ارتباط را با افزایش میزان
بروز دیابت دارد .محقّقان میگویند این پژوهش به این معنی نیست که مردم باید
مصرف گوشت را به کلّی کنار بگذارند ،بلکه کنترل میزان مصرف گوشت قرمز و
جایگزین کردن آن با ماهی و دیگر غذاهای دریایی میتواند به کاهش میزان بروز
دیابت نوع دو کمک کند .نتایج این پژوهش -که محقّقان سنگاپوری انجام دادند-
در مجلّۀ  American Journal of Epidemiologyمنتشر شده است.

ترکیبات انگور سلولهای سرطانی روده
را از بین میبرد!

ایرنا :یک پژوهش تازه نشان میدهد که انگور قرمز سرشار از ترکیبات طبیعی
است و میتواند در مقابله با سرطان رودۀ بزرگ یا محافظت در برابر ابتال به آن
مؤثّر باشد .پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در امریکا معتقدند که ترکیبات انگور
میتواند سلولهای بنیادی سرطان روده را از بین ببرد .این ترکیبات موسوم
به «رزوراترول» در دانه و پوستۀ انگور موجود است و باعث پیشگیری و درمان
سرطان روده میشود .پژوهشگران امیدوارند ترکیبات موجود در انگور -که بهتازگی
شناسایی شده -به درمانهای جدید برای سرطان روده منجر شود که سومین علّت
مهم مرگ ناشی از سرطان در میان زنان و دومین علّت مرگ در مردان است.
ّ
به گفتۀ پژوهشگران ترکیبی از رزوراترول و عصارۀ دانۀ انگور برای از بین بردن
سلولهای سرطان رودۀ بزرگ بسیار مؤثّر است و آسیبی نیز به سلولهای سالم
ضد سرطان در ترکیبات
نمیرساند ،ا ّما برای کسب ّاطالعات بهتر در مورد سازوکار ّ
انگور و عصارههای دیگر در این میوه تحقیقات بیشتری الزم است .نتایج پژوهش در
مجلّۀ  BMC Complementary and Alternative Medicineمنتشر شد.
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اهمیت بیضۀ نزولنکرده
ّ
اگر بیضه یا بیضهها در داخل کیسۀ بیضه
نباشد ،به آن بیضۀ نزولنکرده گفته
میشود .این عارضه در نوزادان نارس به
نسبت نوزادان رسیده سه برابر بیشتر دیده
میشود .اغلب بیضۀ نزولنکرده یکطرفه
است ،ولی گاهی دو طرف ممکن است
متحرک
درگیر باشند .گاه بیضه بهاصطالح
ّ
یا شناور( )Retractile Testisاست که
دکتر حمیدرضا بادلی
به دلیل ف ّعالیت زیاد عضالت داخل کیسۀ
جراحی ندارند.
بیضه ایجاد میشود که این موارد نیاز به ّ
عامل بیضۀ نزولنکرده
بیضهها در دوران جنینی در داخل شکم هستند و از طریق مجرا یا
کانالی در ناحیۀ کشالۀ ران (اینگوینال) وارد کیسۀ بیضه میشود ،ا ّما
در این افراد به دلیل عوامل ژنتیکی یا هورمونهای مادری در داخل
شکم یا کانال کشالۀ ران گیر میکنند.
مهمترین عالمت
جراحی یا بهاصطالح ترمیم نشود ،میتواند
اگر بیضۀ نزولنکرده ّ
باعث موارد زیر شود:
 نازایی
 فتق (هرنی) اینگواینال
 افزایش احتمال تومور بیضه
 عوارض روحی و روانی
ناشی از نامتقارنی کیسۀ
بیضه

 آسیب و پیچخوردگی بیضهها
بیضۀ نزولنکرده معموالً با معاینۀ فیزیکی بیمار تشخیص داده
میشود.
درمان
جراحی یا بهاصطالح ارکیوپکسی ()Orchiopexy
بهترین روش ّ
جراحی تا یک سالگی است .اگر تا پایان یک
است .بهترین زمان ّ
سالگی بیضهها نزول نکنند ،معموالً نزول نخواهند کرد .گاهی برای
بیضههای نزولنکردۀ شکمی ممکن است الپاراسکوپی انجام شود.
بعد از درمان
جراحی ترخیص
از
پس
ساعت
چند
بیمار
معمول
در شرایط
ّ
میشود .بهتر است چند روز پس از عمل از ف ّعالیتهای سنگین پرهیز
کند .معموالً بیمار بعد از یک هفته میتواند به ف ّعالیت طبیعی برگردد.
جراحی ارکیوپکسی (بیضۀ نزولنکرده)
کودک دو هفته پس از عمل ّ
میتواند به ف ّعالیت شدید بدنی خود ادامه دهد.
به یاد داشته باشید بیضه اگر تا پایان یک سالگی نزول نکند،
معموالً نزول نمیکند و در صورت عدم درمان میتواند باعث نازایی
(اگر دو طرف باشد) و تومور بیضه شود.
دکتر حمیدرضا بادلی
تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان
متخصص کودکان و نوزادان و فوق
ّ
ّ
و نوجوانان
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،ساختمان سهیل
تلفن013-33110940 :

www.drhame.com
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روشهای رفتار با کودک
مصمماند که با فرزندشان رفتاری متفاوت از رفتار والدین خود
بسیاری از والدینی که به تازگی ّ
بچهدار شدهاندّ ،
بچۀ خود
بچگی خود را به اتاق ّ
داشته باشند .مشکل اینجاست که هر والدی عادات و خاطرات خوب و بد دوران ّ
میآورد و همین مسئله به دو الگوی متناقض یا حتّی کام ً
ال مخالف از اجرای وظایف والد در خانواده میانجامد.
مخربی بر رفتار کودک دارد .برای جلوگیری از تظاهر رفتار ناهنجار در
اختالف نظر در نوع رفتار با کودک آثار ّ
کودک و برای ّ
حل اختالف نظر در تربیت کودکان نیاز به توافق بر اعمال روش تربیتی درست در تربیت کودکان
داریم .با در نظر گرفتن ابعاد رفتاری والدین در تربيت فرزندان چهار روش تربیتی را میتوان مطرح کرد:
دکتر مرسده رفیعی

والدین مستبد درخواستکنندگی باال و

روش تربیتی مستبدانه:
پاسخدهندگی پایین دارند
این دسته از والدین از لحاظ اعمال کنترل منطقی رتبۀ کمتری دارند .آنان بیشتر
بر اعمال قدرت و انضباط اجباری تأکید دارند و در ضمن با فرزندان خود کمتر گرم
محبتاند .والدین مستبد کودکان را بسیار کنترل میکنند و برای اعمال کنترل از
و با ّ
قدرتشان استفاده میکنند .آنان فرزندان خود را تشویق به مخالفت با قواعد و تصمیمات
خود نمیکنند و کمتر با آنان گرم و مهرباناند .والدین مستبد اطاعت بیچون و چرا را
یک فضیلت میدانند .برخی از آنان از سر خشم چنین روشی را پیش میگیرند و بعضی
دیگر نمیخواهند دردسر توضیح دادن و بحث و گفتوگو را قبول کنند و بعضی نیز به این
دلیل که میخواهند از این راه به نوجوان یاد دهند به مراجع قدرت احترام بگذارند ،چنین
روشی پیش میگیرند .این والدین انعطافناپذیرند ،طاقت پذیرش هیچگونه مخالفتی
را ندارند و از اصالح یا تغییر عقاید و رفتار خود به کلّی سر باز میزنند ،اهل بحث و
متعصبانه دارند
گفتوگو با نوجوان و جوان نیستند ،علیه افراد و گروههای مختلف عقاید
ّ
که نوجوانان و جوانان الگوهای محدود و تنگ آنان را بپذیرند.
و انتظار دارند
آنان سعی میکنند که در هر زمینهای برای
فرزندان تصمیمگیری کنند
و بهندرت به نقطهنظر

آنان گوش میدهند .هنگامیکه والدین
از تنبیه فیزیکی علیه نوجوان یا جوان
استفاده میکنند ،دیر یا زود با مقاومت
شدید فرزندان مواجه میشوند.
نوجوانانی که والدین خودکامه دارند،
کمتر متّکی به خود هستند و نمیتوانند
بهتنهایی کاری انجام دهند ،یا از خود
عقیدهای داشته باشند .شاید به این دلیل
که به قدر کافی فرصت نداشتهاند که عقاید
خود را بیازمایند ،یا مستقالنه مسئولیت
قبول کنند و هیچکس هم آنقدر برای عقاید
توجه نشان
آنان ارزش قایل نبوده که به آن ّ
بچهها اعتماد به نفس کمتر و
دهد .این ّ
خلاّ قیت کمیدارند ،ذهن کنجکاوی ندارند
و از لحاظ اخالقی رشد کمتری یافتهاند.
پژوهشهای واترمن ( )1982نشان میدهد
که والدین مقتدر سبب تسهیل کسب هویت
در فرزندان خود میشوند .شاید برخی از
والدین سختگیری نسبت به فرزندان را
بهترین شیوۀ تربیتی و ضامن مو ّفقیت
آنان در آینده بدانند ،ا ّما باید
توجه داشت که این عمل با
ّ
مختار بودن انسان و تمایلش به
آزادی سازگار نیست .سختگیری
بیش از حد ،امکان انتخاب آزاد را
در فرزندان از بین میبرد و این تف ّکر
اشتباه را در او به وجود میآورد که باید
همیشه وابسته باشد .این در حالی است
که ظرفیت واقعی استعدادها و تواناییهای
فرزندان معموالً چشماندازی بسیار وسیعتر
از آنچه والدین به آنان دیکته میکنند،
پیش رو دارد.
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روش تربیتی مقتدرانه :والدین مقتدر درخواستکنندگی باال و
پاسخدهندگی باال دارند
اهمیت میدهند.
والدین مقتدر هم بر رفتار مختارانه و هم بر نظم و کنترل ّ
کودکان این خانوادهها در بحثهایی که به رفتارشان مربوط میشود ،آزادانه
شرکت میکنند و حتّی ممکن است تصمیمگیری هم بکنند ،ولی اقتدار نهایی در
دست والدین است .ماسن اعتقاد دارد والدینی که این شیوه را در پیش میگیرند،
به فرزندان خود استقالل و آزادی فکری میدهند و آنان را تشویق میکنند و نوعی
محدودیت و کنترل را نیز بر آنان اعمال میدارند .در خانوادههای با والدین مقتدر
اظهار نظر و ارتباط اخالقی وسیع در تعامل کودک و والدین وجود دارد و گرمیو
صمیمیت نسبت به کودک در سطح باالست.
خاصی هستند ،آنان را
دارای
والدین مقتدر نسبت به فرزندان خود
مقررات ّ
ّ
تشویق میکنند مستقل باشند ،با استدالل منظور خود را برای فرزندانشان بیان
میکنند و فرزندان را در دستیابی به اهدافی که خود برای آنان تعیین کردهاند،
هدایت و یاری میکنند .آنان به کودک اجازه میدهند مطابق آمادگی خود
تصمیم بگیرد .کودک را به ابراز کردن افکار ،احساسات ،و امیال ترغیب میکنند.
هنگامیکه والد و فرزند اختالف نظر دارند ،تصمیمگیری مشترک صورت میگیرد.
والدین مقتدر در پرورش کودکانی که مهارت اجتماعی دارند ،مو ّفقاند .این والدین
کودک را به دلیل رفتارهای پسندیدهاش تشویق و به دلیل اعمال ناپسندش تنبیه
میکنند .با کودکان رفتار سازگار و با ثباتی دارند .آنان فرزندشان را تنبیه و تشویق
بیدلیل نمیکنند و بهعالوه همواره این رفتار کودک است که تقبیح میشود ،نه خود
کودک .پژوهشهای آزمایشگاهی نیز نشان داده است که اگر به روش این والدین
برای کودک دلیل بیاوریم که چرا باید از قاعدۀ معینی اطاعت کند ،تأثیرش بسیار
بیشتر از تنبیه او به دلیل عدم اطاعت است .لطفآبادی (روانشناسی تربیتی) معتقد
است والدین مقتدر و با ابّهت سعی میکنند انضباط درونی ،استقالل ،اعتماد به
نفس ،قدرت سازگاری ،خلاّ قیت و احساس قوی دربارۀ ارزشهای مورد قبول اجتماع
را به نوجوانان و جوانان خود بیاموزند .تالش والدین برای اعمال اقتدار منطقی در
سنین نوجوانی -که فرزندشان به بلوغ شناختی و اجتماعی نزدیک میشود و چیزی
اهمیت ویژهای دارد.
نمیگذرد که باید برای زندگی خود قبول مسئولیت کندّ -
اقتداری که اساس آن یک نوع دلنگرانی منطقی برای رفاه نوجوان باشد ،معموالً
از طرف نوجوان پذیرفته میشود و برعکس اقتدار غیرمنطقی -که بر اساس میل
بزرگساالن به تسلّط بر نوجوان باشد -احساس طردشدگی به نوجوان میدهد و
گاهی خشم او را نیز برمیانگیزد .سیموند در پژوهشهای خود دربارۀ خانوادۀ مقتدر
به این نتیجه رسید که نمرات درسی کودکان این خانوادهها بهتر است و حتّی بهرۀ
حس
هوشی آنان نسبت به ّ
بقیۀ روشهای تربیتی پیشرفت بهتری دارد ،همچنین از ّ
حدی محبوبیت
کنجکاوی بیشتری برخوردارند ،خلاّ قاند و در بین همساالن خود به ّ
دارند که میتوانند رهبری گروه را برعهده گیرند .این کودکان اعتماد به نفس باالیی
دارند و لیاقت بیشتری برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی دارند.

والدین سهلگیر به فرزندان اجازه
میدهند که قبل از اینکه آمادگی
داشته باشند ،تصمیمات زیادی
بگیرند .در این روش گرمیروابط
بین والدین با کودک باالست ،ا ّما
والدین فرزندان خود را کنترل
نمیکنند؛ بهطور ک ّلی قواعد کمی
دارند و از فرزندان خود چندان
تو ّقعی ندارند.

روش تربیتی سهلگیرانه :والدین
سهلگیر درخواستکنندگی پایین و
پاسخدهندگی باال دارند
روش تربیتی سهلگیرانه نوع دیگری از روشهای
تربیتی و در نقطۀ مقابل روش تربیتی مستبدانه
محبت بیش از
است .در این روش والدین عشق و ّ
اندازه ،بدون اعمال کنترلهای الزم را ابراز میدارند.
اینگونه پدر و مادرها تحت تأثیر سوء برداشت از
نظریات روانشناس رفتارگرا در مورد تکیه بر تقویت
مثبت به جای تنبیه هستند .والدین سهلگیر به
فرزندان اجازه میدهند که قبل از اینکه آمادگی
داشته باشند ،تصمیمات زیادی بگیرند .در این روش
گرمیروابط بین والدین با کودک باالست ،ا ّما والدین
فرزندان خود را کنترل نمیکنند؛ بهطور کلّی قواعد
کمی دارند و از فرزندان خود چندان تو ّقعی ندارند.
توجهی به آموزش آداب کارها (مث ً
ال
آنان چندان ّ
غذا خوردن ) به فرزند خود ندارند .چندان متو ّقع
نیستند که فرزندشان عاقالنه رفتار کند .کودک را
از آسیب رساندن به اسباب خانه یا سایر اشیا منع
اهمیتی به پاکیزگی یا اطاعت نمیدهند.
نمیکنندّ .
از نظر آنان پرخاشگری و خود ارضایی طبیعی است
مدت زیادی بدون
و اجازه میدهند که فرزندانشان ّ
دخالت و نظارت بزرگساالن بازی کنند .تصمیمات
این خانوادهها در جهت خواستههای کودک و نوجوان
است .والدین آسانگیر گمان میکنند که فرزندانشان
حد خود
تافتههای جدا بافتهاند و با حمایت بیش از ّ
بچهها را لوس و ُدردانه بار میآورند .این
از آنان اغلب ّ
حمایت بیش از حد موجب میشود که والدین هر
نوع آرزوی کودک را برآورده سازند؛ بهطوری که وی
پرخاشگر یا آزار دهنده شود.
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روش تربیتی آشفته :والدین آشفته درخواستکنندگی
پایین و پاسخدهندگی پایین دارند
در این روش هم کنترل و نظارت والدین بر رفتار فرزندان پایین
محبت و گرمی در رابطۀ آنان جای خود را به سردی و
است و هم ّ
خاصی برای تربیت فرزند
طردکنندگی داده است .این والدین برنامۀ ّ
بچهها هر کاری
توجهی ندارند .در این روش تربیتی ّ
ندارند و به آنان ّ
دلشان بخواهد میکنند و بسیاری مواقع هم در تشخیص ارزش و
ضد ارزش دچار تعارض و مشکل میشوند .احترامی در بین والدین
ّ
بچهها دیده نمیشود .کندل ( )1990از این روش به عنوان آشفته
و ّ
یاد کرد؛ زیرا والدین رفتارهای متضادی را از خود نشان میدهند؛
کنترلهای آنان ناآگاهانه است و ثبات و دوامی ندارد و دارای دیدگاهها
و کنشهای متفاوت و متضادی نسبت به فرزندان هستند ،بهطوری
که نوجوانان و جوانان نمیدانند که حق با پدر است یا مادر یا هیچیک.
آنان نمیدانند چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است.
والدین در این روش نسبت به تصمیمگیری و نقطهنظر کودک
بیتفاوتاند .آنان کاری به تعلیم و تربیت کودک ندارند و برای
برآوردن نیازهای کودکان وقت زیادی اختصاص نمیدهند و به
توجهی ندارند و برعکس والدین سهلگیر به
بهداشت و قیافۀ آنان ّ
متوسل میشوند .به همین لحاظ آنان
انواع تنبیهات بدنی و لفظی
ّ
را طردکننده نیز مینامند .این دسته از والدین نسبت به سرنوشت
فرزندان خود بیتفاوت هستند .بامریند ( )1991از این گروه به عنوان
بیتفاوت و رهاکننده یاد میکند .پژوهشهای المبورن و همکارانش
نیز حاکی از آن است که نوجوانان والدین این گروه نسبت به سه گروه
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روش تربیتی سهلگیرانه نوع دیگری
از ر 
وشهای تربیتی و در نقطۀ مقابل
روش تربیتی مستبدانه است .در این
روش والدین عشق و مح ّبت بیش از
اندازه ،بدون اعمال کنتر 
لهای الزم را
ابراز میدارند .ای 
نگونه پدر و مادرها
تحت تأثیر سوء برداشت از نظریات
روانشناس رفتارگرا در مورد تکیه بر
تقویت مثبت به جای تنبیه هستند.

دیگر از نظر پیشرفت تحصیلی ،ارتباطات اجتماعی ،مشکالت رفتاری
و افسردگی بدترین وضعیت را دارند.
برای آیندۀ فرزندانمان بهتر است در عین دوستی و درک آنان
مقتدرانه رفتار کنیم.
دکتر مرسده رفیعی
مدرس دانشگاه علمی -کاربردی
روانشناسی،
دکترای
ّ
نشانی :رشت ،خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش
و پژوهش

سیگار کشیدن در دوران بارداری و اختالل رفتاری فرزند
ایرنا :پژوهشگران امریکایی براساس نتایج یک پژوهش میگویند که احتمال اختالل
رفتاری در فرزندان مادرانی که در دوران بارداری سیگار میکشند ،تا سی درصد بیشتر
است.
سن باروری هشدار داده
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،سالهاست که به زنان در ّ
میشود که به دالیل مختلف از سیگار کشیدن پرهیز کنند ،ا ّما پژوهشگران دانشگاه
براون در پراویدنس در امریکا دلیل دیگری نیز برای عمل به این توصیه ارائه کردند .آنان
متوجه شدند نوجوانان و جوانانی که مادرانشان در دوران بارداری سیگار
در پژوهشی
ّ
ضد اجتماعی
میکشیدند ،بیشتر احتمال دارد که قانون را زیر پا گذارند و خصیصههای ّ
داشته باشند.
محقّقان در این پژوهش وضعیت هزاران نفر را از زمان تولّد تا سی سالگی پیگیری
طراحی
کردند .گرچه این پژوهش برای نشان دادن رابطۀ علّت و معلولی در این خصوص ّ
متوجه شدند فرزندان زنانی که در دوران بارداری روزی یک پاکت
نشده بود ،ا ّما محقّقان
ّ
سیگار میکشیدند ،سی درصد بیشتر در معرض بروز سه عالمت اختالل رفتاری در دورۀ
نوجوانی قرار گرفتند و سه برابر بیشتر احتمال داشت که در دورۀ جوانی سه عالمت
ضد اجتماعی را بروز دهند.
اختالل شخصیت ّ
یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که احتمال داشتن سابقۀ جرایم غیرخشونتآمیز
در نوجوانی و جرایم خشونتآمیز در جوانی در این افراد بیش از دو برابر است .براساس
ضد اجتماعی
یافتههای این پژوهش ارتباط میان سیگار کشیدن در دوران بارداری و رفتار ّ
فرزندان فارغ از عوامل دیگری مانند سابقۀ بیماری روانی ،سطح پایین تحصیالت و درآمد
پایین است که اغلب در میان زنان باردار سیگاری مشاهده میشود .این پژوهش در مجلّۀ
اینترنتی  Epidemiology & Community Healthمنتشر شده است.
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قانون کاشت و برداشت
(کودکان و مسئولیتپذیری)

حس مسئولیتپذیری در فرزندان است ،ا ّما
یکی از بزرگترین دغدغههای والدین امروزی ایجاد
ّ
بسیاری از آنان در چگونگی ایجاد این حس به شکل صحیح با مشکل مواجهاند .مسئولیتپذیری
قبول مالکیت صادقانه ،احساسات ،نگرشها ،رفتارها ،انتخابها ،ارزشها و تمایالت فرد است .انسان
مسئولیتپذیر از محدودیتها ،امکانات و توانمندیهای خود آگاه است و وظایف و مسئولیتهای خود
را میشناسد و میداند که فقط خودش مسئول انتخابهایی است که میکند.
نیلوفر گلپور

کودکان و مسئولیتپذیری

در ارتباط با آموزش مسئولیتپذیری در
کودکان بیش از همه هدف آن است که
کودک بداند نسبت به نگرشها و رفتار
خودش مسئول است و هیچکس دیگر
تحمل نخواهد کرد.
عواقب رفتارهای او را ّ
متأسفانه والدین در دنیای امروز با برعهده
ّ
گرفتن عواقب انتخابهای فرزندانشان به
تحمل درد کمتر در آنان ،آسیبهای
قصد ّ
جبرانناپذیری به کودک دلبند خود
میرسانند .کودکانی که با پیامد انتخابها
و احساسات خود مواجه نمیشوند،
نمیآموزند به شیوهای درست در زندگی
مرز ایجاد کنند و بارها و بارها دچار خطا
و اشتباه میشوند .هنگامیکه والدین بین
عواقب منفی روانشناختی یک رویداد
و عواقب واقعی آن تمایز قائل نمیشوند،
دچار مشکل میشوند.
زندگی حول محور عواقب واقعی
میچرخد .عواقب روانشناختی مثل
عصبانیت ،ایجاد احساس گناه ،نق زدن و
محبت باعث تغییر در
دریغ کردن عشق و ّ
کودکان نمیشود؛ اگر هم تغییری اتّفاق
مدت است و تنها برای رهایی
بیفتد ،کوتاه ّ
از فشار روانشناختی است .تغییر واقعی
زمانی اتّفاق میافتد که رفتار کودک باعث
شود با عواقبی مانند درد یا از دست دادن
زمان یا دوست و چیزهایی که از آن ّ
لذت
میبرد ،همراه شود .به بیان دیگر ما باید
به فرزندانمان اجازه دهیم قانون کاشت و
برداشت را تجربه کنند.

19

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 96

سالمت کودکان

میداند؛ حال انتخاب با اوست که با صدای بلند جیغ بکشد،
قانون کاشت و برداشت
مهم دیگری که باید
نکتۀ
کند.
بیان
منطقی
را
اش
ه
خواست
یا
ّ
این قانون در زندگی روزانۀ همۀ ما جاری است .کودکان نیز همواره با
به آن اشاره کرد این است که ما والدین وظیفه داریم زمانی
آن مواجهاند .کودک باید بداند اگر بذر بیمسئولیتی کاشت ،عواقب آن
که فرزندمان پیامد منفی انتخاب خود را تجربه میکند ،با او
کار را -که از دست دادن موضوع مورد عالقهاش است -برداشت میکند.
همدلی کنیم؛ ا ّما چگونه؟ یعنی با وجود اینکه اجازه میدهیم
وقتی به کودک اجازه میدهیم بهای اشتباه خود را بپردازد ،باعث کسب
با عواقب انتخابش مواجه شود ،باید حمایت و همراهی خود
تجربۀ او میشود .تنها از دست دادن چیزهای عینی موجب تغییر رفتار
را با او حفظ کنیم .بهکار بردن جمالتی مانند:
در کودک است.
 از اینکه امروز نمیتوانی بازی کنی ،من هم ناراحتم.
 درک میکنم از دست دادن رابطۀ دوستیات چقدر
دو بُعد مثبت و منفی قانون کاشت و برداشت
دردناک است.
قانون کاشت و برداشت دارای دو بُعد مثبت و منفی است .در بُعد مثبت
این شیوه بین ما و کودک پلی میسازد و برای بهبود
حس قابل قبولی از قدرت و کنترل را به کودک میدهد؛ یعنی وقتی
ّ
عملکرد او انگیزه ایجاد میکنیم.
کودک از استعدادها و تواناییهایش برای برداشت نمرههای خوب استفاده
در پایان باید یادآور شویم هدف آن
میکند ،رضایت و اعتماد به نفس در او شکل
نیست که ما کودکان را کنترل کنیم که
میگیرد .در بُعد منفی کاشت و برداشت ّ
توجه در ارتباط با آموزش مسئولیتپذیری در
سالم به عواقب و رویدادهای منفی است؛ برای کودکان بیش از همه هدف آن است که آنچه ما میخواهیم انجام دهند ،بلکه
مثال از طریق عواقب منفی مربوط به شکست ،کودک بداند نسبت به نگرشها و رفتار هدف آن است که به آنان امکان انتخاب
کودک بهدرستی یاد میگیرد بهگونهای عشق خودش مسئول است و هیچکس دیگر دهیم تا آنچه میخواهند انجام دهند
تحمل نخواهد و کاری کنیم تا انجام کارهای اشتباه
بورزد که منجر به تقویت رابطه شود .قانون کاشت عواقب رفتارهای او را
ّ
و برداشت یکی از اساسیترین درسهای زندگی کرد.
آنان آنقدر دردناک شود که نخواهند آن
را دوباره تجربه کنند .با این کار سبب
را -که خویشتنداری است -به کودک میآموزد.
میشویم که کودک قانون کاشت و برداشت را کشف و
آنان یاد میگیرند خودشان کیفیت زندگی خود را در دست دارند و با
تجربه کند و بداند اگر بذر بیمسئولیتی بکارد ،ناراحتی درک
انتخابهای آگاهانه میتوانند ّ
لذت و رضایت را تجربه کنند.
میکند و چنانچه مسئوالنه رفتار کند ،فایدۀ آن را درک
خواهد کرد.
توجه کنند
مهمی که والدین باید به آن ّ
نکات ّ
به کودک آزادی بدهید ،مسئولیت بخواهید .عواقبی اعمال
ّ
والدین باید قوانینی را برای فرزندان وضع کنند؛ قوانینی که شفاف،
کنید تا در سراسر زندگی عشق را تجربه کنند.
سن کودک باشد .کودکی که قوانین
واضع ،جامع و متناسب با شرایط و ّ

را بشناسد و با آن آشنا باشد ،راحتتر با عواقب رفتار خود کنار میآید؛
برای مثال ما برای کودک خود قانونی وضع میکنیم مبنی بر اینکه
پیامد صحبت کردن با صدای بلند محرومیت از بازی با اسباببازی مورد
عالقهاش است .به این ترتیب کودک قانون را یاد میگیرد و عواقب آن را

نیلوفر گلپور
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مشاوره در
امور كودك و والدين
نشانی :رشت ،گلباغ نماز ،ساختمان رويال ،طبقه  ،٥واحد ٩
تلفن013-٣٣١٢٢٤١٤ :

تنبیه کودکان خطر ابتال به مشکالت سالمت روانی را افزایش میدهد!
ایرنا :نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که تنبیه کودکان خطر ابتالی آنان را به مشکالت سالمت روانی در بزرگسالی افزایش میدهد .افرادی
مخدر
شدت تنبیه بدنی یا سوء استفادۀ احساسی بیشتر احتمال داشت که در بزرگسالی به مصرف موا ّد ّ
که در کودکی تنبیه شده بودند ،بسته به ّ
روی آورند یا مرتکب خودکشی شوند.
نتایج این پژوهش -که محقّقان دانشگاه میشیگان در امریکا انجام دادند و در مجلّۀ  Child Abuse & Neglectمنتشر
شده -بر اساس نظر سنجی از بیش از هشت هزار و  300بزرگسال در کالیفرنیا بهدست آمده است.
ِ
دست کم چند بار در سال تنبیه میشدند .همچنین این افراد
در مجموع  55درصد این افراد اظهار داشتند که در کودکی
 37درصد بیشتر از بزرگساالنی که در کودکی هرگز تنبیه نشدهاند ،از تالشهایی برای ارتکاب به خودکشی خبر دادند.
متوسط نوشابههای الکلی در این افراد به ترتیب یک
مخدر و احتمال مصرف شدید تا
بهعالوه احتمال مصرف موا ّد
ّ
ّ
سوم و  23درصد بیشتر از بزرگساالنی بود که در کودکی هرگز تنبیه نشده بودند .این پژوهش همچنین نشان
داد بزرگساالنی که در کودکی تحت سوء استفادههای بدنی و احساسی قرار گرفته بودند ،بیشتر احتمال
داشت که به مشکالت سالمت روانی مبتال شوند.
مدتهاست که بنا به دالیلی علیه تنبیه کردن کودکان هشدار داده است،
آکادمی اطفال کودکان ّ
مکرر کودکان میتواند به آنان یاد دهد که پرخاشگری روشی
کردن
تنبیه
ازجمله دالیل این است که
ّ
برای ّ
حل درگیریهاست و میتواند موجب بدتر شدن هرگونه مسائل رفتاری شود.
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آزمایشهای  PGD & PGSتضمینی برای سالمت جنین

دکتر مرجان عسکری

ی است برای زوجهایی که نمیخواهند ناهنجاریهای ژنتیکی به فرزندانشان
تشخیص پیش از النهگزینی ( )PGDراهکار 
انتقال یابد .روشهای س ّنتی  PGDنیازمند طرحهایی محدود به خانواده و جایگاه ژنی خاص و بسیار زمانبر (چندین
ماه) و محتاج کارهای تکنیکی بسیار سنگین بود .بهعالوه با استفاده از این روشها تنها امکان رصد و رهگیری یک آلل
خاص ( alleleدر حقیقت ژن کنترل کنندۀ یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفته) در
زمان واحد وجود داشت .در عین حال بررسیهای مستقیم تشخیص جهشها میتوانست از آرتیفکتهایی مانند از قلم
افتادن آللها و تشخیصهای اشتباه متعاقب آن آسیب ببیند .از سوی دیگر این روشها راه را برای تولید فرزندان ناقل
در مواردی مانند ناهنجاریهای وابسته به  Xیا جابهجاییهای باالنس باز میگذاشت؛ در حالی که این مشکالت در حال
حاضر بهصورت کامل رفع شده است.

سن مادر و وجود بیماریهای ژنتیکی در زوجهای در معرض
افزایش ّ
خطر میتواند باعث افزایش خطر بروز ناهنجاریهای کروموزومیدر
نوزاد شود .پیش از این از روشهای تشخیص ژنتیکی قبل از تولّد
موسوم به  PNDبرای بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین قبل
از تولّد استفاده میشد ،ا ّما در صورت تشخیص ناهنجاری در جنین
تصمیم گرفتن در مورد سقط جنین برای زوج بسیار مشکل بود و
صدمات جسمی و روانی را برای آنان در پی داشت .اکنون با استفاده
از روشهای تشخیص ژنتیکی پیش از النهگزینی موسوم به PGD
میتوان از بروز این مشکالت جلوگیری کرد.
مو ّفقیت درمان با استفاده از روشهای تشخیص ژنتیکی
پیش از النهگزینی ( )PGDبه دو دلیل افزایش مییابد:
• جنین انتخابشده جنین سالمی است.

• از شکلگیری و تولّد کودکان با ناهنجاریهای ژنتیکی جلوگیری
میشود.
معموالً در مواردی از روش  PGDاستفاده میشود که فرد بیش
از سه بار عمل  IVFیا میکرواینجکشن انجام داده ،ا ّما منجر به
حاملگی نشده است؛ حتّی در خانمهای باالی  35سال ،در خانمهایی
مکرر بیدلیل دارند ،همچنین برای تشخیص جنسیت
که سقطهای ّ
در بیماریهایی مانند هموفیلی -که وابسته به جنس است و بروز
آن بهخصوص در پسران بیشتر از دختران است -معموالً این روش
مو ّفقیتآمیز است.
تشخیص قبل از النهگزینی یا  PGDشامل یک روش لقاح خارج
رحمی و انتخاب جنین سالم با روشهای ژنتیکی است .در این روش
نمونۀ تخمک و اسپرم در خارج رحم لقاح داده میشوند؛ پس از
اینکه جنین به مرحلۀ هشت سلولی رسید ،یکی از سلولهای جنین
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را برمیگزینند و آزمایشهای ژنتیک را روی
آن انجام میدهند تا از سالمت جنین اطمینان
حاصل شود؛ سپس جنین سالم به داخل
رحم انتقال داده میشود .درواقع این آزمایش
فرایندی است که برای غربالگری بیماریهای
ژنتیکی استفاده میشود تا از تولّد فرزند بیمار
جلوگیری شود ،ا ّما میتوان از آن برای تعیین
جنسیت جنین قبل از بارداری هم استفاده
کرد .با استفاده از روش  PGDمیتوان از بروز
بسیاری اختالالت ژنتیکی شامل نقصهای
ژنتیکی کروموزومی مانند سندروم داون و
بیماریهای تکژنی مانند تاالسمی ،سیستیک
فیبروزیس ،کمخونی داسیشکل و ...پیشگیری
کرد .زوجهایی که در بررسی سابقۀ خانوادگی
مشخّ ص شده در معرض بروز معلولیت با
مشکالت ژنتیکی هستند ،یا خانوادههایی که در
معرض بیماریهایی قرار دارند که اجازۀ ختم
حاملگی به آنان داده نمیشود (در ناشنوایی
امکان  PNDو ختم حاملگی وجود ندارد) نیز
میتوانند از این روش استفاده کنند.
مراحل انجام آزمایش PGD
مهمترین اقدام پیش از انجام PGD
شناسايي جهش ژنتيکي مربوط در والدين
است .زوجين بايد برای ارزيابي احتمال انتقال
ناهنجاري ژنتيکي به فرزندانشان مشاوره
شوند .بهخصوص اگر زوجين داراي احتمال
بااليي براي انتقال ناهنجاريهاي ساختماني
يا بيماریهای تکژني باشند .معموالً در یک
مرحلۀ دو تا سه ماهه برای هر خانواده آزمایش
اختصاصی روی تکسلول انجام میشود؛ پس
از پایان این مرحله انجام  PGDاز نظر ژنتیکی
ممکن است.
روش - PGDکه درواقع به معنای
نمونهبرداری از جنین و ارسال یک سلول برای
تعیین اختالل کروموزومی یا ژنی در آن جنین
است -در یک دورۀ لقاح مصنوعی ( IVFیا
 )ICSIآغاز میشود که شامل تمامی مراحل
ازجمله تحریک تخمدان با دارو ،برداشتن
تخمک و لقاح در آزمایشگاه و انتقال جنین
است .این آزمایش -که معموالً در روز سوم
پس از لقاح در آزمایشگاه انجام میشود( -باید
حداقل پنج جنین بهظاهر سالم شش تا هشت
سلولی تشکیل شده باشد) ۴۸ ،ساعت طول
میکشد که در صورت سالم بودن جنین
در آزمایش ،عمل انتقال به رحم مادر انجام
میشود.
البته نمونهبرداری (بیوپسی) از جنین را
میتوان در مراحل مختلف رشد جنینی انجام
داد .در گذشته فقط از تخمک نمونهبرداری
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میکردند و در صورت سالم بودن پس از بررسی آن را با نطفۀ مرد ترکیب و جنین
حاصل شده را به رحم مادر منتقل میکردند ،ا ّما پس از مشاهدۀ تعدادی نوزاد با اختالل
کروموزومی ،در حال حاضر نمونهبرداری از جنین در روز سوم رشد جنین یعنی وقتی جنین
شش تا هشت سلولی است ،انجام میشود ،یا در مواردی در روز پنج تا شش رشد جنینی
(بالستوسیست) یا در مراحل پیشرفتهتر رشد صورت میگیرد.
تشخیص پیش از النهگزینی  PGDشامل مراحل زیر است:
 کشت جنین تا روز سوم ،مرحلۀ شش تا هشت سلولي (یا بالستوسیست)
 برداشتن یک یا دو سلول از جنین (بالستومر)
 انجام  PGDروی سلولهای برداشتهشده براساس ماهیت بیماری از طریق یکی از دو
روش مولکولی یا سیتولوژیک
مولکولی :کپی کردن  DNAسلول از طریق فرایند  PCRبرای تشخیص بیماریهای تکژنی
سیتولوژیک :آشکارسازي نواحي کروموزومي براي بيماريهاي کروموزومي با استفاده از
روش FISH
 ارزیابی کد دنبالۀ DNAاز طریق تحلیل مولکولی برای تعیین امکان ارث بردن یک
ژن مشکلساز
 انتقال جنین پس از انجام آزمایش  PGDو شناسایی جنینهای بدون مشکالت ژنتیکی
اکثر اوقات دو لفظ  PGSو  PGDبه یک نوع استفاده میشود؛ در حالی که تفاوت
محسوسی در بین این دو وجود دارد .وقتی قصد انتخاب جنین سالم از نظر اختالل ژنی
داریم ،یعنی اگر مشکل یک بیماری ژنتیکی معلوم و مشخّ ص است و قب ً
ال در فرد بیمار یا
والدین به روش مولکولی تأیید شده ،میتوان از لفظ  PGDاستفاده کرد و در مقابل وقتی
ی یا تعیین جنسیت داریم ،از لفظ
قصد غربالگری سالمت جنین از نظر اختالالت کروموزوم 
توجه کنید:
 PGSاستفاده میکنیم .به دو تعریف زیر ّ

Preimplantation genetic screening (PGS) for aneuploidy is a
powerful genetic test that may be performed on embryos during
IVF treatment to screen for numerical chromosomal abnormalities.
PGD, preimplantation genetic diagnosis, involves removing a cell
from an IVF embryo to test it for a specific genetic condition (cystic
fibrosis, for example) before transferring the embryo to the uterus
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آزمایشهایی که روی سلول جنین انجام میشود ،شامل
آزمایشهای سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی است.
روش  PGDمیتواند در درمان برخی انواع ناباروری و سقط
مکرر بهکار گرفته شود .در روش  FISHپروبهای مربوط به
ّ
کروموزمهای  X ,21 ,18 ,13و  Yروی بالستومر جدا شده انجام
میشود و در صورت سالم بودن جنین ترانسفر رحمی انجام میگیرد
(حداکثر سه جنین) .در روش  PCRبسته به نوع بیماری مونوژن
ابتدا یک  Whole genome amplificationانجام میشود،
سپس موتاسیون ژن مربوط بررسی میشود .بعداز انجام  PCRو
 sequencingژن مربوط جنینهای سالم گزینش میشود و تا
حداکثر سه امبریو قابل ترانسفر به رحم انجام میگیرد.
مواردی که استفاده از  PGSدر نازایی و ناباروری مؤثّر
است:
 زمانی که یکی از والدین دارای اختالل کروموزومی ساختاری
مانند ترانسلوکاسیونها ،وارونگیهای کروموزومی ،افزایشها یا
حذفهای کروموزومی باشد.
 در شرایطی که زوجین تمایل به انتخاب جنسیت دارند ،یا
مجبور به انتخاب جنسیت هستند ،مانند وجود سابقۀ بیماریهای
وابسته به جنس ،یا مادر ناقل باشد ،مانند دیستروفی دوشن
 وقتی به هر دلیل زوجین کاندید  ARTهستند ،مانند POF
یا اولیگواسپرمیا یا فرمهای شدید بیماریهایی نظیر واریکوسل که
باعث کاهش در تعداد حرکت و مورفولوژی میشوند.
مکرر زیر ده هفته بدون
 بهعنوان درمان نازایی در سقطهای ّ
یافتۀ بالینی و پاراکلینیکی خاص
مکرر در  ARTو انتقال  RIFو بارداریهای
 موارد دچار شکست ّ
باالی چهل سال ()AMA
موارد كاربرد آزمایش PGD
 بيمارانی كه بيش از سه بار عمل  IVFيا ميكرواينجكشن انجام
دادهاند ،ا ّما منجر به حاملگی نشده است.
سن خانم بيش از  ۳۵سال باشد.
 هنگامی كه ّ
 مواقعی كه ناهنجاریهای ساختاری مانند ترانسلوكيشن
(جابهجا شدن قطعات كروموزومی) در آزمايش كاريوتايپ زوجين
وجود دارد.
مكرر كه عوامل ديگری برای سقط وجود ندارد.
 در سقطهای ّ
 تشخيص جنسيت در بيماریهايی مانند هموفيلی كه وابسته به
جنس است و بروز آن بهخصوص در پسران بيشتر از دختران است.
 بيماریهای تكژنی مانند تاالسمی كه ممكن است در نوزاد
بروز كند.
این مرکز با ارائۀ خدمات  PGDو  PGSامیدوار است که بتواند
در جلوگیری از تولّد نوزادان با معلولیتهای جسمی و ذهنی نقشی
داشته باشد.
دکتر مرجان عسکری
مؤسسۀ
متخصص ژنتیک پزشکی و مسئول فنّی آزمایشگاه ژنتیک
ّ
ّ
فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
مؤسسۀ فنّاوریهای
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
نوین پزشکی مهر ،تحقیقات ناباروری و ج ّراحی محدود
تلفن 013-33755353 :داخلی 334
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ارتباط آلودگی هوا و سقط جنین
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که آلودگی
هوا میتواند موجب افزایش احتمال سقط جنین در ماههای
اولیۀ بارداری شود .این پژوهش در ایاالت میشیگان و تگزاس
در امریکا صورت گرفته و نشان داده که تن ّفس هوای آلوده
موجب میشود احتمال خطر سقط جنین در خانمهای باردار
 10درصد افزایش یابد .پژوهشگران میگویند علّت این پدیده
تأثیر موا ّد معلّق در هوا و اوزون است .تأثیر اوزون بر سقط
جنین در ماههای اولیۀ بارداری به میزان  12درصد و تأثیر موا ّد
معلّق هوا  13درصد است .کسی بهدرستی علّت این ارتباط را
نمیداند ولی پژوهشگران حدس میزنند التهاب ناشی از تأثیر
موا ّد اکسید کنندۀ موجود در هوای آلوده میتواند احتمال بروز
سقط را افزایش دهد .احتمال دیگر عبور موا ّد سمی موجود در
هوای آلوده از خون مادر و جفت و رسیدن آن به جنین و تأثیر
مستقیم بر آن است.
پژوهشگران توصیه میکنند حداقل در روزهایی که هوا آلوده
است ،مادران باردار کمتر ار خانه خارج شوند .نتایج این پژوهش
در مجلّۀ  Fertility and Sterilityمنتشر شده است.

کاهش احتمال حملۀ قلبی و سکتۀ
مغزی در زنان شیرده
ایرنا :پژوهش محقّقان نشان میدهد که احتمال حملۀ قلبی و
سکتۀ مغزی در زنان شیرده در سالهای بعدی زندگی تا 10
مجدد سوختوساز
درصد کاهش مییابد .شیردهی سبب تنظیم
ّ
بدن پس از زایمان میشود .شیردهی با کاهش احتمال فشار خون
مدت زمان شیردهی با این دو عارضه
باال و دیابت همراه است و ّ
رابطۀ مستقیم دارد.
زنانی که به نوزاد خود شیر میدهند ،معموالً شیوۀ زندگی
سالمتری دارند .از طرفی در طول شیردهی هورمون اکسیتوسین
ترشّ ح میشود .یکی از عوارض ترشّ ح این هورمون شل شدن عروق
خونی است .پژوهشگران معتقدند نتیجۀ چنین تحقیقاتی مادران
را برای شیردهی تشویق میکند .کاهش خطر ابتال به دیابت
بارداری ،کاهش احتمال عود ام اس و سرطان سینه از دیگر مزایای
شیردهی به نوزاد است .سازمان جهانی بهداشت بر اساس بیانیهای
مدت شش ماه برای رشد و
تغذیۀ انحصاری نوزاد با شیر مادر را به ّ
سالمت نوزاد ضروری میداند.
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مراقبت از پوست در سوختگی
در حالی که ما در سالهای آغازین هزارۀ
سوم میالدی هستیم و علم و تکنولوژی
برای تأمین انرژی به سمت مدرنیته و
انرژی سبز (مثل انرژی باد ،خورشید و
متأسفانه کشورهای در حال
آب) میرودّ ،
توسعه مانند ایران همچنان مهمترین
منبع انرژیشان منابع فسیلی مانند نفت،
گاز و زغالسنگ است .خارج از عوارضی
دکتر مح ّمدرضا مبین که این منابع ایجاد میکنند ،مانند آلوده
کردن محیط زیست ،غیرجایگزینی آنها و مسمومیتهای تن ّفسی،
این سوختها باعث شدهاند هنوز هم سوختگیها جزء شایعترین
مصدومیتها در سالهای اخیر باشند.
برآورد میشود در ایران ساالنه بیش از  300هزار قربانی سوختگی
برای مداوا به مراکز درمانی مراجعه میکنند؛ بهطوریکه در مرکز
سوختگی رشت در سال گذشته  15500مراجعهکننده به دلیل
سوختگی بوده است.
در دنیا ساالنه حدود  10میلیون سال عمر مفید به علّت سوختگی
از بین میرود که این عدد در ایران بیش از  200هزار سال عمر
مفید در هر سال است .در بین حوادث غیرعمدی ،سوختگی بعد از
حوادث ترافیکی و سقوط رتبۀ سوم را از نظر بار بیماری دارد.
بیشتر موارد سوختگی خانگی است و در ارتباط با آشپزی رخ
میدهد .در کودکان سوختگی اغلب در منزل ( )%84و در شرایطی
که در نظارت والدین نیستند ( ،)%80پیش میآید .سوختگی در
زنان بزرگسال اغلب در منزل (آشپزخانه) و در مردان بزرگسال در
ّ
محل کار اتّفاق میافتد .سوختگی در سالمندان
خارج از خانه یا
حمام و در مرتبۀ بعدی در آشپزخانه رخ میدهد .کودکان،
بیشتر در ّ
زنان و سالمندان جزو گروههای آسیبپذیر محسوب میشوند.
عمدۀ حوادث سوختگی ( 95درصد موارد) منجر به سوختگیهای
سطحی میشود و نیاز به بستری ندارد و بهطور سرپایی قابل درمان
است که عوارض و لطمات سوختگی در پوست شایع است و گاهی
سالها فرد را آزار میدهد .در ادامه به مراقبتهای سرپایی پوست
در سوختگی میپردازیم.
ساختمان پوست
پوست شامل دو الیۀ اپیدرم و درم است .اپیدرم که شامل پنج تا
ضد
سد دفاعی مکانیکی و خاصیت ّ
ده ردیف سلول است با وظیفۀ ّ
حس المسه و حاوی رنگدانههای مالنوسیت است.
میکروبی مسئول ّ
در سوختگیهای سطحی درجۀ یک مانند آفتابسوختگی
حساسیت به دارو یا لوازم آرایشی این الیه صدمه
استفاده از لیزر و ّ
میبیند .مهمترین اقدام در این بیماران محافظت از بافتهای زیرین
برای جلوگیری از صدمات محیطی مانند آلودگی یا نور خورشید
است.
الیۀ دوم ،عامل اصلی استحکام پوست و خاصیت ارتجاعی آن
است؛ حاوی فولیکولهای مو ،غدد ترشّ حی عرق و سباسه است و در

سوختگیهای درجۀ دو و باالتر آسیب میبیند.
آگاهی از نحوۀ مراقبت سرپایی و حفاظت از پوست در بیماران
دچار سوختگی سبب بهبود نتایج حاصل از درمان میشود و از
عوارض طوالنی و ناتوانیهای بیماران میکاهد.
هدف از مراقبت از پوست و درمان سرپایی در بیماران دچار
سوختگی به حداقل رساندن درد و خطر ابتال به عفونت ،بهبود بهموقع
زخم ،حفظ عملکرد فیزیکی ،به حداقل رساندن ناهنجاریهای
ظاهری و توانبخشی جسمی و روانی است.

اپیدرم
درم
چربی
زیر جلدی
سوختگی درجۀ سوم

سوختگی درجۀ دوم

سوختگی درجۀ اول

مراقبتها و درمان در برخورد با سوختگی شامل
موارد زیر میشوند:

 .1خنک کردن سوختگی
هدف اول در مراقبت از زخم سوخته کاهش دمای آن است .تا
زمانی که دمای بافت باالتر از  44 C°باشد آسیب ادامه مییابد.

دمای آب C°

68
64
60
56
52
51
48
37

مدت زمان الزم برای
ّ
ایجاد سوختگی درجۀ سه

 1ثانیه
 2ثانیه
 5ثانیه
 15ثانیه
 1دقیقه
 3دقیقه
 5دقیقه
بیخطر

مناسبتاهي تقویمي
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اولین قدم حذف منبع گرما است ،سپس شستوشو
با آب خنک با دمای  8تا  15درجه با هر آبی که در
دسترس میباشد است .استفاده از آب یخ ب ه دلیل ایجاد
هیپوترمیسیستمیک زیانآور است.
با خنک کردن بافت ،آزادسازی مدیاتورهای التهابی
مانند هیستامین کاهش یافته و ادم زخم کاهش مییابد.
از سوی دیگر خنک کردن زخم یک راه مؤثّر برای کنترل
درد است .آب خاصیت هدایت حرارتی تا  23برابر سریعتر
از هوا دارد و برای جلوگیری از هیپوترمی برای محدودۀ
تا %10سطح بدن ( )TBSAتوصیه میشود.
 .2کنترل درد
زخم سوختگی دردناک است و هرچه عمق و درجۀ
سوختگی کمتر باشد ،درد بیشتر است .این درد به هنگام
ف ّعالیت فیزیکی یا تعویض پانسمان تشدید میشود.
استفاده از استامینوفن کدئین یا مس ّکنهای مشابه
مانند ( NSAIDایبوپروفن ،ژلوفن و )...بهتنهایی یا
ترکیبی همراه با آرامبخشها مانند بنزودیازپینها و
مخدرها از درمانهای شایع هستند .در صورت
استفاده از ّ
عدم کنترل درد با درمانهای سرپایی بیمار بستری
میشود و گاه نیاز به بیحسکنندهای موضعی یا بلوک
موضعی درد دارند.
 .3مراقبت از زخمهای سوختگی کوچک
تشکیل تاول در زخمهای سطحی شایع است .مایع
مضری
موجود در تاول بسیار شبیه پالسما است و عوارض ّ
دارد ،بهطوری که باعث اختالل در عملکرد سیستم ایمنی
و ف ّعالیت  PMNو لنفوسیتها میشود .در نهایت مایع
تاول بستری برای رشد باکتریها فراهم میکند ،بنابراین
الزم است تخلیه شود .در صورت برداشتن تاول الزم است
زخم با پوشش چرب و آنتیبیوتیک موضعی بهطور ّ
منظم
در چند روز اول پانسمان شود.
 .4تمیز کردن زخم
برای پاک کردن زخم از خاک و موا ّد آلوده میتوان از
آب استریل یا نرمالسالین با یک صابون با  PHمالیم و
بچه) استفاده کرد .برای پاک کردن
خنثی (مثل شامپو ّ
قیر و آسفالت میتوان از حاللهای مناسب مانند ترکیبات
روغن ،کره یا نفت سفید استفاده کرد.
ضد میکروبی موضعی
 .5ترکیبات ّ
ضد میکروبی
ترکیبات موضعی
متعددی با خواص ّ
ّ
معرفی شدهاند؛ با این حال برخی از این عوامل مانع
ترمیم زخم میشوند (مانند سیلور سولفادیازپین )%1یا
آثار موضعی و سیستمیک نامطلوبی دارند (مانند مافناید).
تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر لزوم استفاده از آنتیبیوتیک
موضعی در زخمهای کوچک و سطحی وجود ندارد و
استفاده از گاز آغشته به وازلین در بسیاری از موارد
کفایت میکند.

 .6پانسمان زخم
هدف از پانسمان زخم جذب ترشّ حات زخم ،حفاظت از محیط اطراف
و کاهش درد است .با این حال زخمهای با سوختگی سطحی مثل
آفتابسوختگی -که اپیدرم دستنخورده باقی میماند -نیاز به آنتیبیوتیک
موضعی و پانسمان ندارد.
ضد میکروبی
برای پوش زخم از گاز چرب یا آغشته به وازلین با ترکیب ّ
ضد میکروبی موضعی بهصورت یک یا دو بار در روز
موضعی ،یا بدون ترکیب ّ
استفاده میشود .از سوی دیگر رطوبت سبب تسریع بهبود زخم میشود؛ از
این رو توصیه میشود پانسمانها مرطوب باشند.
در مجموع یک پانسمان مناسب باید قابلیت جذب مناسب ،ضخامت
مناسب و رطوبت کافی داشته باشد و سبب محدودیت حرکتی مفاصل نشود.
معموالً بعد از یکی دو روز اول میتوان با آموزش به بیمار در خصوص تمیز
کردن زخم در فواصل پانسمان ،پانسمان را روزانه یا حتّی در فواصل بیشتر
انجام داد .در درمان سرپایی (بهخصوص در کودکان) نتایج رضایتبخشی از
پوشش آنتیبیوتیکی همراه با پانسمان در فواصل هر سه تا چهار روز یک بار
بهدست آمده است .عدم تعویض پانسمان روزانه نتایج روحی و روانی بهتری
برای بیمار و خانواده دارد.
 .7باال نگه داشتن نواحی سوختگی بدن
کنترل ادم ناحیۀ سوخته یکی از مؤثّرترین راههای کاهش بروز عفونت
است .آسیب سوختگی موجب جریان مایع به داخل بافتهای اطراف زخم
سوخته میشود؛ از سوی دیگر بیحرکتی نیز این ادم را تشدید میکند.
ورزش ّ
منظم و باال نگه داشتن ناحیۀ سوخته نسبت به سطح قلب سبب
طی سه روز اول سوختگی ضروری است .در
ها
ت
مراقب
این
شود.
ی
م
کنترل ادم
ّ
سوختگیهای اندام تحتانی راه رفتن سبب تشدید درد و افزایش ادم میشود.
برای کاهش این اثر از بانداژ الستیکی و پانسمانهای انعطافپذیر منسجم از
باالی سطح انگشتان پا استفاده میشود.
 .8استفاده از آنتیبیوتیک خوراکی یا سیستمیک
هیچ مدرکی مبتنی بر کاهش بروز عفونت ب ه دنبال درمان پروفیالکسی
(پیشگیرانه) آنتیبیوتیک سیستمیک وجود ندارد .از این رو تنها زمانی که
شواهد بالینی یا آزمایشگاهی قطعی مبنی بر وجود عفونت موجود باشد ،نیاز
به اینگونه درمان است .یکی از راههای ارزیابی عفونت ،آموزش به بیمار برای
اندازهگیری دمای بدن است که دو بار در روز انجام میشود ،یک بار در صبح
بعد از بیدار شدن از خواب و دیگری قبل از شام است.
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عفونت موضعی سبب تب تنها در بعدازظهر و شب میشود؛ در حالی
که تداوم تب در صبح و شب مطرحکنندۀ عفونت سیستمیک است.
بیمارانی که دچار تب >  38درجۀ سانتیگراد و کسالت و بیحالی
همراه با بیاشتهایی میشوند ،الزم است مورد ارزیابی کامل قرار گیرند.
ظاهر زخم بهصورت ل ّکهای خاکستری یا تیره همراه با ترشّ ح و بوی بد
نشانههایی از شروع عفونت است که در بیماران سرپایی بهندرت رخ
میدهد ،در این موارد نیاز به بستری بیمار همراه با کشت و بیوپسی
ضد میکروبی وریدی است .تمامی بیماران دچار
از زخم و درمان ّ
طی پنج سال اخیر
چنانچه
کوچک،
های
ی
سوختگ
سوختگی حتّی با
ّ
واکسن کزاز را دریافت نکردهاند ،نیاز به دریافت واکسن دارند.
 .9کنترل خارش
در بیماران دچار سوختگی ،خارش یک ضایعۀ شایع و آزاردهنده
است که اغلب به درمان مقاوم است .سازوکار دقیق خارش بهخوبی
شناخته شده نیست؛ با این حال در ایجاد آن آزاد شدن هیستامین،
برادی کینین و یک سری از Endopeptidها را دخیل میدانند .بروز
خارش در کودکان و قسمتهای تحتانی بدن بیشتر است و در ناحیۀ
صورت معموالً رخ نمیدهد .خارش منجر به زخمی شدن سطحی و
گسترش عمق آسیب ،همچنین جلوگیری از بهبود خودبهخودی زخم
میشود .خارش به دنبال ف ّعالیت فیزیکی ،گرما و استرس تشدید
میشود و در برخی موارد تا هجده ماه ادامه مییابد .اساس درمان:
آنتیهیستامینها مانند دیفنهیدرامین ،سیپروهپادین؛ کمپرس
ضد میکروبی
ضد التهابی و ّ
سرد ،لوسیونها مانند آلوورا -که خاصیت ّ
نیز دارد -وازلین و لوسیونهای فاقد الکل و ...همچنین استفاده از
لباسهای گشاد و راحت پنبهای در کنار استفاده از آرامبخش و
خوابآور در موارد لزوم است.

 . 10بازتوانی
یک برنامۀ آموزشی وسیع از ورزشهای هوازی و تقویت عضالت
مشخّ صشده بهصورت شفاهی و کتبی در اختیار بیمار قرار داده
میشود؛ بهطوریکه در مراجعات بعدی انجام ّ
منظم این اقدامات را
پزشک معالج ارزیابی کند .در صورت درگیری دیستال (انتهای) اندام
تحتانی و دست الزم است از ابتدا بیمار به مراکز درمانی فیزیوتراپی
معرفی شود .بدون شک توصیهها و مراقبتهای یاد شده میتواند
مدت آن را کاهش دهد
مدت و بلند ّ
عوارض سوختگی و صدمات کوتاه ّ
و بار مالی ،روحی و فیزیکی مصدومین و خانوادۀ آنان را بهبود بخشد.
دکتر مح ّمدرضا مبین
متخصص ج ّراحی عمومی و فلوشیپ ترمیم زخم و سوختگی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان نامجو ،مرکز آموزشی پژوهشی درمانی والیت
تلفن013-33368714-33368860 :
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کمک چای به
کاهش وزن با تغییر
باکتریهای روده
ایرانارتوپد :اپیدمی چاقی هر ساله گستردهتر میشود
و پژوهشگران درصدد یافتن راههای جدیدی هستند که
به کاهش وزن کمک کند .اکنون مشخّ ص شده که چای
میتواند به این هدف کمک کند و این تأثیر به همان میزان
تأثیر چای سبز است.
هم چای سبز و هم چای سیاه حاوی پلیفنول است
که از آنتیاکسیدانهای قوی است .آنتیاکسیدانها موا ّدی
مهم سلولی مانند دی ان ای و غشاء
هستند که ساختارهای ّ
سلولها را از موا ّد آسیبرسانی مانند رادیکالهای آزاد
محافظت میکنند .مشخّ ص شده که پلیفنولها میتوانند
متابولیسم انرژی کبد را به نحوی تغییر دهند که به کاهش
وزن کمک کند .پلیفنولهای چای سبز از طریق روده
جذب میشود و تأثیر ذکر شده را در کبد ایجاد میکند،
ولی پلیفنولهای چای سیاه نمیتوانند از روده جذب شوند
و پژوهشگران عقیده دارند تأثیر آنها بر وزن افراد از راه
دیگر است .جمعیت باکتریایی روده در افراد چاق و الغر با
یکدیگر متفاوت است و محقّقان معتقدند این تفاوت از علل
مهم فرق داشتن افراد از لحاظ وزنی است .پژوهش جدید
ّ
نشان داد که مصرف چای سیاه میتواند جمعیت نوعی از
باکتریهای روده را -که بیشتر در افراد الغر وجود دارند-
افزایش دهد و تعداد باکتریهایی را که بیشتر در افراد چاق
دیده میشوند ،کم کند.
به این ترتیب چای سیاه هم میتواند همانند چای سبز
به کاهش وزن افراد کمک کند .نتایج این پژوهش -که
در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده -در مجلّۀ European
 Journal of Nutritionمنتشر شده است.
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گفتوگو با دکتر مح ّمد اسدیان راد

قلب در آستانۀ فصلی سرد
گفتوگو :ناهید آهنگری

عکس :هانیه تو ّکلی

با آمدن برف و فصل زمستان ،گاهی سرما روی بدن انسان
تأثیری منفی به جا میگذارد .معموالً بیماریهای فصل
زمستان را چیزی جز سرماخوردگی و آنفلوانزا و انواع
بیماریهای ویروسیای از این دست نمیدانند ،ا ّما تغییر
فصل از گرما به سرما روی قلب انسان نیز تأثیر زیادی
میگذارد .شاید ع ّلت آن انقباض عروقی تحت تأثیر محیط
باشد که به گفتۀ پزشکان برای افرادی که به ناراحتیهای
قلبی مبتال هستند ،مضر است و باعث عوارضی مانند سکتۀ
قلبی میشود؛ به همین دلیل است که میزان مراجعۀ بیماران
قلبی به مراکز درمانی در فصلهای سرد سال تا چندین برابر
افزایش مییابد .در این باره گفتوگویی ترتیب دادهایم با
متخصص قلب و عروق ،که در ادامه
دکتر مح ّمد اسدیان راد،
ّ
میخوانید.

در ابتدا لطف ًا بفرمایید که تغییرات آب و هوایی چه
تأثیری روی قلب انسان میگذارد؟
بیماریهای قلبی یک الگوی شبانهروزی دارند و یک الگوی تغییر
آب و هوایی هم دارند؛ یعنی یک سری از حوادث قلبی عروقی در
ساعاتی از شبانهروز -که معموالً از نیمهشب تا صبح است -شایعترند و
بیشتر سکتههای قلبی در آن ساعات اتّفاق میافتد .در فصل زمستان
توجه به اینکه هوا سرد میشود و سرمای هوا باعث انقباض
نیز با ّ
عروقی محیطی میشود ،در کسانی که بیماری قلبی -عروقی دارند
سبب میشود با میزان ف ّعالیت کمتری عالمتدار شوند ،مث ً
ال فرض
کنید این افراد در تابستان میتوانند چهار طبقه پله را باال بروند ،ولی
در زمستان یا در سرما فقط شاید بتوانند دو طبقه باال روند؛ یعنی
عالئم بیماری در ف ّعالیت کمتری خود را نشان میدهد .احتمال وقوع
حوادث قلبی -عروقی هم مثل انفارکتوس یا سکتۀ قلبی در زمستان
بیشتر است؛ اگر به آمار مراکز درمانی و اورژانسها د ّقت کنید ،تعداد
مراجعۀ بیماران قلبی در زمستانها بیشتر است تا تابستانها .یعنی
شما میتوانید یک تغییر فصلی را هم در بین بیماران بدحال و هم در
بیمارانی که بستری هستند ،ببینید.
یکی از دالیل این است که فرد در فصل سرما دچار انقباض عروقی
متحمل
میشود و از این رو فشاری که قلب برای پمپاژ خون باید
ّ
شود ،افزایش مییابد؛ در واقع کار قلب بیشتر میشود .از طرفی هوای
ابری و فضای گرفته در فصل سرد باعث تشدید افسردگی میشود
که ارتباط آن با بیماریهای قلبی ثابت شده است .این مسائل و
عوامل گوناگون دیگر باعث میشود که حوادث قلبی در فصلهای
سرد شایعتر باشند.

بیماریهای قلبی در فصلهای سرد چه عالئمی
دارند؟
در سرما همان عالئم بیماریهای قلبی مثل درد یا فشار در قفسۀ
سینه یا تنگی نفس در آستانۀ پایینتری خود را نشان میدهد و بیمار
زودتر یا شدیدتر عالمتدار میشود.
میزان و چگونگی شیوع بیماریهای قلبی به چه
صورت است؟
بیماریهای قلبی در هر س ّنی ممکن است اتّفاق بیفتد ،ا ّما شرایط
مهیا میشود تا بیماری نمایان شود .معموالً در
در سنین باالتر بیشتر ّ
آقایان زودتر این اتّفاق میافتد ،ولی تفاوتی که بین زنان و مردان وجود
دارد این است که در مردان حالتهای این بیماری متداولتر و آشناتر
است ،ا ّما بانوان ممکن است حالتهای فریبدهندهتری را تجربه کنند.
در فصلهای سرد سال -که بیماریهای قلبی در
افراد مبتال تشدید میشود -چه پیشگیریهایی باید
صورت گیرد؟
افراد در زمان سرما باید سعی کنند زیاد از خانه بیرون نروند و از
خروج غیرضروری خودداری کنند؛ پوشش کافی داشته باشند؛ حتماً
از شالگردن استفاده کنند که باد سرد وارد مخاط بینی و دهان فرد
نشود و ترجیحاً از دستکش استفاده کنند .چهل درصد حرارت بدن از
طریق سر دفع میشود و این عدد خیلی بزرگی است؛ پس مهم است
که سر و گردن با کاله و شالگردن پوشیده باشد و این کمک میکند
که فرد دچار درد قفسۀ سینه نشود.
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افراد در زمان سرما باید سعی
کنند زیاد از خانه بیرون نروند
و از خروج غیرضروری خودداری
کنند؛ پوشش کافی داشته
باشند؛ حتم ًا از شالگردن
استفاده کنند که باد سرد وارد
مخاط بینی و دهان فرد نشود
و ترجیح ًا از دستکش استفاده
کنند.

در زمان مراجعه به درمانگاهها چه اقدامات
کلینیکیای برای درمان این افراد انجام
میگیرد؟
کسی که به دلیل سرما دچار درد قفسۀ سینه میشود،
مثل هر درد قفسۀ سینهای -که در سایر فصول سال رخ
میدهد -باید با آن برخورد شود .طبعاً باید یک معاینۀ سریع
روی فرد انجام گیرد ،بهسرعت باید نوار قلب از بیمار گرفته
شود و اگر نوار اول طبیعی بود ،به فاصلۀ پنج دقیقه نوار دوم
یا سوم گرفته شود؛ این موارد بسیار مهماند .داروهایی که
در شرایط اورژانسی باید مصرف شود ،مثل نیتروگلیسیرین
باید با میزان باالتری مصرف شوند .بسیاری از اوقات در
فصل زمستان در عروق قلب تنگی وجود ندارد ،ولی بهطور
ناگهانی منقبض میشود .در این حالت باید از فرد دو یا
سه بار نوار قلب گرفته شود و اگر تغییراتی در نوار رخ داد،
قرص زیرزبانی مصرف شود .این موارد باید در ده دقیقه
ن کارها اگر تغییرات
تا یک ربع اول انجام گیرد .بعد از ای 
نواری برنگردد ،دیگر فرد باید به عنوان یک بیمار انفارکتوس
میوکارد در  CCUبستری شود و در آنجا درمانهای مربوط
به انفارکتوس و موارد دیگر برای آن بیمار انجام گیرد .البته
کسی که درد قفسۀ سینه دارد و دردش متقاعدکننده است
که قلبی است ،حتّی اگر تغییراتش با زیرزبانی برگردد ،باز
هم نیازمند بستری است ،ا ّما روش درمانیاش متفاوت است.
عوامل محیطی دیگری غیر از آب و هوا
که بر قلب و بیماریهای مربوط به آن تأثیر
میگذارند ،چه هستند؟
یک سری از حمالت قلب در شرایط سوگواری ،فوت
عزیزان ،افسردگی مزمن ،استرسهای حاد و ورزشهای
سنگین ناگهانی در افرادی که عادت به ورزش ندارند ،رخ
میدهد .شرایط محیطی در بروز بیماریهای قلبی بسیار
مهماند و اص ً
ال نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

بیماریهای زمینهای در برخی افراد مثل دیابت ،فشار
خون و ...چقدر میتواند در حملۀ قلبی مؤثّر باشد؟
بسیار زیاد .احتماالتی که راجع به بیماریهای قلبی گفته شد تا قسمت
زیادی مربوط به بیماریهای زمینهای هستند که سردستۀ اینها دیابت
متخصص
است؛ یعنی اشخاصی که دیابت دارند باید حتماً ساالنه به
ّ
قلب مراجعه کنند .به این دلیل که دردهای قلبی افراد دیابتی عموماً
بیعالمتاند .چربی خون باال ،کلسترول باال و تریگلیسیرید باال جزء ریز
فاکتورهای مستقل بیماری قلبی هستند .همانگونه که عموم مردم دربارة
مصرف سیگار ّ
مطلع هستند که چقدر در بیماریهای قلبی و عروقی مؤثّر
است ،فشار خون نیز جزء عوامل خطرزای مهم در بیماریهای قلبی است
و به مرور میتواند باعث نارسایی قلب ،اختالالت دریچه ،حتّی تنگی عروق
کرونر بشود .مسائل دیگری که در بیماریهای قلبی تأثیرگذار است به
تحرک و ورزش نکردن
سبک زندگی ما برمیگردد .زندگی بدون ف ّعالیت و ّ
باعث میشود که جمعیت بسیار زیادی از مردم در معرض بیماریهای
قلبی -عروقی ،ابتالی به دیابت و چربی خون و ...قرار گیرند.
توصیۀ شما به افراد دارای بیماریهای قلبی در فصل
سرما چیست؟
توصیه میشود که در زمستان زمانهای ویزیت کوتاهتر باشد؛ یعنی
اگر قب ً
ال شش ماه یک بار به دکتر میرفتند ،در زمستان سه ماه یک بار
بروند .سعی کنند داروهایشان را دقیقتر مصرف کنند .اگر میخواهند
ورزش کنند ،در هوای سرد صبح زود بیرون نروند ،این کار خطرناک
است .ترجیحاً در باشگاه یا جایی که دمای هوا متعادل است ،ورزش
کنند .داروهای اورژانسی مثل  TNGیا زیرزبانی حتماً همراه داشته
باشند .حتماً پوشش گرم داشته باشند ،بهخصوص در ناحیۀ سر و گردن
و بینی و دهان.
دکتر مح ّمد اسدیان راد
متخصص قلب و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا
تلفن013-۳3119927 :
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بهـداشت بـاروری

دکتر رؤیا کبود مهری

بهداشت باروری بر توانایی عملکردی و سالمت زندگی زوج تأکید دارد .سیستم تولید مثلی -که با هورمونها کنترل
میشود -با یکسری حوادث در بلوغ ،سیکل قاعدگی و حاملگی ،همچنین بعد از زایمان و شیردهی و یائسگی تحت
تأثیر قرار میگیرد.
هدف از بهداشت قبل از بارداری کشف پایهای بیماریها و توانایی جلوگیری از آنها از طریق ارتباط بین علم
بیومدیکال و اپیدمیولوژی است .مواجهه با عوامل آسیبزا و کمبودهای تغذیهای در دورۀ قبل از بارداری باعث ایجاد
حساسی هستند که در آن ارگانیسم سریع تکامل مییابد و
نقایص مادرزادی میشود .مراحل اولیۀ رویانی مراحل بسیار ّ
تغییر سریع از مرحلۀ زیگوت (سلول تخم) به جنین در این مرحله اتّفاق میافتد؛ بنابراین با تنظیم محیط قبل از حاملگی
میتوان شرایط مناسب را برای بعد از تولّد بهدست آورد.

عواملی که باروری را تحت تأثیر قرار میدهند ،شامل
موارد زیر است:

وزن :در حال حاضر افزایش وزن بهصورت رایج در بین زوجهای
جوان مشاهده میشود و طبق پژوهشها افزایش و کاهش وزن،
باروری خودبهخود را مختل میکند .در مردان نیز تغییرات وزن باعث
اختالل در باروری میشود .طبق پژوهشها میزان حاملگی بعد از
( IVFلقاح آزمایشگاهی) در زنان چاق و میزان سقط ،ناهنجاری
مادرزادی ،دیابت و فشار خون ،همچنین عوارض زایمان و نفاس در
زنان چاق بیشتر است.
رژیم غذایی :نتایج کمی در مورد تأثیر ویتامینها در بارداری
وجود دارد .بیشتر دادهها در مورد فولیک اسید بوده که با کاهش

میزان ناهنجاری مادرزادی همراه است؛ بنابراین به زنان توصیه
میشود که چندین هفته قبل از بارداری چهارصد میکروگرم فوالت
بهصورت روزانه مصرف کنند که در زنان پُرخطر این میزان 5mg
روزانه است .توصیه میشود از مصرف ویتامین  Aو غذاهای محتوی
آن جلوگیری شود ،چون باعث کاهش ویتامین  Dمیشود.
ید :در اکثر زنان حامله کمبود ید دیده میشود و مصرف آن
مکملهای پرهناتال یا غذاهای حاوی ید توصیه میشود.
بهصورت ّ

آنتیاکسیدان :تأثیر استرسهای اکسیداتیو در مردان نابارور و
توجه به مصرف میوه و سبزی و جلوگیری
بارور گزارش شده استّ .
اهمیت است.
از در معرض موا ّد شیمیایی قرار گرفتن بسیار حائز ّ
بررسیهای تجربی نشان داده که مراحل اول زندگی در اختالل رشد
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حساس است .استرس مادر در دوران
جنین و بعد از تولّد بسیار ّ
قبل از بارداری از طریق تغذیه ،شرایط متابولیک ،عفونت و دارو
باعث تغییرات مهم در شرایط زندگی میشود .اختالالت تولید
مثلی مادر مثل سندرم تخمدان پلیکیستیک ،آندومتریوز و
اختالالت تخمکگذاری میتوانند حوادث قبل از بارداری را تحت
تأثیر قرار دهند و باعث تغییرات اساسی و استرس در جنین و
گامت شوند .همچنین بیماریهای منتقلشوندۀ جنسی()STD
هم با ایجاد محیط سرشار از واسطههای التهابی ،یکپارچگی
ساختمانی بافت تولید مثلی و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار
میدهند.

الکل :سطح بیضرر الکل در دورۀ قبل از بارداری مشخّ ص
نشده ،ولی مصرف زیاد آن با کاهش باروری و سندرم جنین
الکلی همراه است.
محرک عصبی است و میزان باالی آن با اختالل
کافئین یک ّ
در باروری همراه است ،توصیه میشود که میزان مصرف آن زیر
دویست تا سیصد میلیگرم (دو فنجان در روز) نگه داشته شود.
جیوه :باید از مصرف ماهیهای حاوی جیوه خودداری شود.

سیگار :سیگار یک عامل خطر بالق ّوه در مردان و زنان نابارور
است و میزان خطر در زنان بیشتر است .در مردان در اثر مصرف
سیگار کاهش تعداد و عملکرد اسپرم مشاهده میشود؛ حتّی در
زنان  passive smokerافزایش عوارض حاملگی دیده شده است.

داروهای غیر مجاز :مصرف ماریجوانا باعث افزایش ناباروری
در زنان میشود و در مردان عملکرد اسپرم را مختل میکند.
کوکائین باعث اختالل در پاسخ تخمدانی و عملکرد اسپرم
میشود ،همچنین این آثار در مصرف هروئین و متادون دیده
میشود .استروئیدهای آنابولیک تولید اسپرم را کاهش میدهند.
آلودهکنندههای محیطی :در مورد تأثیر این مواد بر بارداری
اختالف نظر وجود دارد ،ولی حتماً باید دربارۀ شغل بیمار و
تماس با موا ّد شیمیایی شرح حال دقیقی از بیمار گرفته شود.

واکسیناسیون :در موارد واکسیناسیون زنان ّ
اطالعات کمی
وجود دارد ،ولی ایمنونیزاسیون قبل حاملگی میتواند مؤثّر باشد.

بیماریهای منتقلشونده از طریق جنسی :مدارک
معتبری وجود دارد که نشان میدهد عفونتهای ویروسی و
باکتریایی در بافت تولید مثلی باعث ایجاد پارامترهای التهابی و
کاهش باروری میشوند ،بنابراین باید به زوجها دربارۀ تشخیص و
درمان بیماری توصیههای الزم داده شود.
بهطور خالصه میتوان گفت که طبق مدارک معتبر حوادث
داخلی و خارجی بدن ممکن است در مراحل قبل از حاملگی مؤثّر
باشند و بهداشت باروری در مراحل اولیۀ قبل از حاملگی بسیار
سودمندتر از مراحل تأخیری است .با شناسایی عوامل مؤثّر بر
بیولوژی تولید مثل (تغییرات وزن ،سن ،بیماریهای منتقلشونده
از طریق جنسی ،دارو ،الکل ،کمبود ویتامین و )...میتوان در
جهت تعدیل آنها و آموزش به زوجها گام اساسی برداشت.
دکتر رؤیا کبود مهری
تخصص نازایی و  IVFو دارای گواهینامۀ سونوگرافی
فلوشیپ فوق
ّ
زنان و مامایی
نشانی :رشت ،پل بوسار ،جنب کلینیک ج ّراحی پاستور ،ساختمان
پزشکان فارابی تلفن 013-33128242 :
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مواردی که

قبل از بارداری
باید بدانید!

تولّد نوزاد سالم آرزوی هر زوج جوانی
است که تمایل دارند صاحب فرزند شوند.
از آنجا که رشد فیزیکی یک جنین تحت
تأثیر عوامل محیطی و تغذیهای مادر است،
شناخت عوامل مؤثّر در یک تولّد سالم و
حذف موارد آسیبزا باعث جلوگیری از
بسیاری از بیماریهای مادرزادی میشود؛
بهطور مثال کمکاری تیروئید در یک خانم
دکتر بیتا محبوب روشنکار باردار در صورتی که درمان نشود ،به
مشکالت مغزی برگشتناپذیری در جنین منجر میشود .به همین
دلیل به همۀ خانمهای متأهل -که تصمیم به بارداری دارند -توصیه
میشود آزمایش تیروئید قبل از بارداری انجام دهند و در صورت
تشخیص کمکاری تیروئید درمان شوند؛ یا وجود فقر آهن در مادر
حامله منجر به کاهش رشد جنین در طول بارداری میشود و سرانجام
نوزاد با وزن کم به دنیا میآید.
اصالح فقر آهن و درمان کمخونی نتیجۀ بارداری را بهبود میبخشد.
در سالهای اخیر مشاورۀ قبل از بارداری به تمام خانمهایی که ازدواج
کردهاند (برای جلوگیری از عواقب منفی بارداری) توصیه شده است؛
توجه شود:
در مشاورۀ قبل از بارداری به نکات زیر باید ّ
 سابقۀ بیماری زمینهای مادر
خاص دارویی و تغذیهای
 عادات
ّ
 بررسی و ارزیابی خون از نظر فقر آهن ،کمکاری تیروئید ،کمبود
ویتامین  ،Dعفونت و هپاتیت
 ارزیابی واکسیناسیون مادر (واکسن سرخجه ،کزاز و هپاتیت)
 بررسی فشار خون و وزن اولیه که قرار است در شروع بارداری
داشته باشد.
مادر حامله بهتر است وزن متعادل با قد داشته باشد تا نتایج منفی
بارداری ایجاد نشود .در افراد چاق کاهش وزن و اصالح روش زندگی
توصیه میشود تا از عوارض بارداری جلوگیری شود .همۀ این موارد
برای تولّد یک فرزند سالم و داشتن یک نسل سالم است .بنابراین
افزایش آگاهی زنان باردار برای ایجاد نسل سالم و پویا یکی از پایههای
فرهنگ بهداشتی جامعه است.
دکتر بیتا محبوب روشنکار
متخصص زنان و زایمان
ّ
نشانی :رشت ،خیابان حاجی آباد ،ساختمان گاندی
تلفن013-33226520 :
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یـائسگی در مـردان
یائسگی در مردان یک موضوع پیچیدهّ ،
جذاب ،همچنین مورد بحث و اختالف نظر است .امروزه با
متوسط
میزان
افزایش
آن
پی
در
و
جوامع
درمانی
پیشرفت
افزایش سطح آگاهی ،کالسهای بهداشت و
ّ
توجه و بررسی قرار گرفته است .در مردان
مورد
بیشتر
مسن
مردان
طول عمر مردان ،کیفیت زندگی در
ّ
افزایش سن با کاهش پیشروندۀ هورمون جنسی مردانه یا همان تستوسترون همراه است .اگر غلظت تستوسترون در
خون مردان مسن از میزان حداقل در افراد جوان کمتر باشد ،به آن یائسگی مردانه یا کمکاری غدد جنسی یا کمکاری
بیضهها میگویند.
دکتر مانی محیطیاصلی

سازمان بهداشت جهانی از یائسگی مردانه با عنوان کمکاری بیضهها
با شروع دیررس یاد میکند .با وجود این برخالف یائسگی در بانوان
توجه هورمون زنان در آنان عواقب و عوارض کام ً
ال
که کاهش قابل ّشناختهشدهای دارد -در آقایان این کاهش هورمون بهصورت خفیف
است و عواقب ثابت و اثباتشدهای برای همه ندارد .این تغییر هورمونی
سبب ایجاد مجموعهای از عالئم جنسی و روانی میشود .کاهش
تستوسترون وابسته به سن است و با باال رفتن سن بیشتر غلظت آن
کاهش مییابد .با افزایش سن عالوه بر کاهش غلظت تستوسترون
حساسیت بافتها به این هورمون نیز کاسته میشود.
در خون از ّ
مدت تستوسترون آثار سوئی بر استخوان ،ماهیچه ،مغز،
کاهش طوالنی ّ
چربیهای خون و خلقوخوی فرد دارد .کاهش تستوسترون خون از
حدود سی سالگی شروع میشود و پس از آن تقریباً هر سال یک درصد
از میزان تستوسترون خون کاسته میشود.

عالئم اصلی کاهش تستوسترون در مردان عبارتاند

از:
 کاهش عملکرد جنسی بهصورت کاهش تمایل جنسی،
کاهش تعداد دفعات ارتباط جنسی و کاهش انزال در مردان
 کاهش توده ،تراکم و سفتی استخوانها و در نتیجه
افزایش خطر شکستگی استخوانها
 کاهش تودۀ عضالنی و افزایش تودۀ چربی
 کاهش قدرت عضالنی
 کمخونی (آنمی) که در مردان مسنتر بیشتر شایع است.
 کاهش انرژی و قوای بدنی و خستگی زودرس
 تحریک پذیری ،تغییرات رفتاری ،افسردگی ،چاقی
مرکزی بدن یا چاقی شکمی و اختالل در آزمایشهای
قند خون نیز با کاهش عملکرد بیضهها مرتبطاند که این
ارتباط دوطرفه است؛ یعنی چاقی و بیماری قند خود
میتوانند عوامل کاهش بیشتر در هورمون مردانه را
فراهم کنند.

31

برخالف بانوان ،شروع یائسگی در
مردان غیرقابل پیشبینی و تدریجی
است و این موضوع باعث میشود که
در تشخیص و درمان این بیماران
تأخیر و تعلّل بیشتری ایجاد کند.
در بعضی پژوهشها ارتباط بین
کاهش تستوسترون آزاد خون و
افسردگی نشان داده شده است و در
نتیجه توصیه شده که در مردان مس ّنی
که با افسردگی بدون علّت مشخّ ص
مراجعه میکنند ،از نظر یائسگی
مردانه تحت بررسی و آزمایش قرار
گیرند.
نحوۀ تشخیص یائسگی در
مردان باید با گرفتن شرح حال و
پرسیدن سؤالهای مختلف -که در
ی موجود است-
پرسشنامههای علم 
سپس انجام آزمایش خون دقیق
به اثبات برسد و صرفاً وجود برخی
عالئم -که ذکر کردیم -دلیل بر وجود
یائسگی نیست .کمبود تستوسترون
مختص سنین باال نیست و در مردان
ّ
کمسنوسال نیز میتواند اتّفاق بیفتد،
توجه داشت
ولی باید به این نکته ّ
که تجویز نابهجای هورمون مردانه با
عوارض خطرناکی همراه خواهد بود.
عارضۀ اصلی تجویز تستوسترون
افزایش غلظت خون است که موجب
افزایش خطر لخته شدن در اعضای
مختلف از عروق قلبی و مغزی میشود.
یکی دیگر از عوارض خطرناک آن
تسریع رشد پروستات در مردان است و
در مواردی که خطر سرطان پروستات
در فرد وجود دارد ،یا اینکه سرطان
هنوز نهفته است ،موجب شعلهور شدن
و بدتر شدن آن میشود.
برخالف تص ّور عموم مردم در مردانی
که سطح تستوسترون طبیعی دارند،
تجویز آن موجب افزایش میل جنسی
و قوای بدنی نمیشود ،بلکه موجب
تحلیل رفتن آنها و از بین رفتن
قدرت باروری میشود؛ نکتهای که
در بسیاری از جوانان و در باشگاههای
بدنسازی به منظور افزایش قوا و قدرت
عضالنی از این هورمونها استفاده
میشود و در مراحلی که تحلیل و
کوچک شدن بیضهها اتّفاق افتاده،
دیگر نمیتوان کاری برای فرد انجام
داد و این جزو عوارض برگشتناپذیر
تجویز تستوسترون است.
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درمان
ابتدا باید تمام بررسیهای ضروری و گرفتن شرح حال و آزمایشهای کامل انجام شود .سپس
در موارد اثبات کاهش هورمون فقط در موارد عالمتدار برای بیمار درمان بهصورت منطقی و
کام ً
متخصص انجام شود؛ با این حال چون عوارض این نوع روش
ال آگاهانه و زیر نظر پزشک
ّ
درمانی نیز هنوز بهطور کامل مشخّ ص نشده ،باید بهطور کامل و جداگانه برای هر فردی احتمال
خطر و فایدۀ این روش توضیح داده شود ،سپس درمان صورت گیرد.
دو نوع درمان دارویی موجود در بازار ایران بیشتر به صورت تزریق عضالنی و کمتر به صورت
خوراکی است که اگر درست تجویز شود ،میتواند باعث بهبود مشکالت فیزیکی ،ذهنی ،افسردگی
و قدرت جنسی فرد شود و ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی را نیز کاهش دهد.
اهمیت موضوع ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که در مردان با سرطان پروستات
به دلیل ّ
یا کسانی که در آزمایشهای انجامشده در خطر ابتال به آن قرار دارند ،تجویز تستوسترون بهطور
قطع و کامل ممنوع است.
دکتر مانی محیطیاصلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة سه ،کوچة بنفشه،
ساختمان فاطیما تلفن013-33114922 :

مغز مانند پوست پیر میشود!
ایرنا :پژوهش محقّقان دانشگاه نیوکاسل در انگلیس نشان میدهد که مغز دقیقاً مشابه
پوست به مرور زمان و با افزایش سن قابلیت ارتجاعی و استحکام خود را از دست
میدهد و پیر میشود.
پژوهشگران از طریق بررسی ساختار چینخوردگی مغز هزار نفر دریافتند که
چینخوردگی مغز انسان بر اساس یک قانون ساده ایجاد میشود .همچنین دریافتند
یکی از مؤلّفههای مؤثّر در این فرایند -که تحت عنوان فشار درون غشای مغز تفسیر
میشود -با افزایش سن کاهش مییابد .عالوه بر این پژوهشگران دریافتند نحوۀ چین
خوردن مغز مردان با زنان تفاوت اساسی دارد ،همچنین اندازۀ مغز ،سطح غشا و
میزان چینخوردگی نیز در آنان متفاوت است .مغز زنان در مقایسه با مردان همسن
چینخوردگی کمتری دارد .با وجود این هم چینخوردگی مغز زنان و هم مغز مردان
از یک قاعدۀ واحد تبعیت میکند.
این پژوهش بر اساس تحقیقات قبلی انجام شده است که نشان میداد نحوۀ
چینخوردگی مغز تمام حیوانات از یک قاعدۀ خاص تبعیت میکند .به اعتقاد
پژوهشگران نتیجۀ این تحقیقات میتواند راهگشای درمان انواع آسیبها و بیماریهای
مربوط به مغز ازجمله آلزایمر باشد .نتایج این پژوهش در نشریۀ Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of
 Americaمنتشر شده است.
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بایدها و نبایدها در برنامۀ غذایی بیماران مبتال به

دیابت

بیماری دیابت یک اختالل مزمن متابولیک است که در آن سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوختوساز قندها کاهش
مییابد و بدن یا دچار کمبود انسولین است ،یا انسولین تولیدی را بهدرستی مصرف نمیکند؛ در نتیجه میزان قند خون
افزایش مییابد .در کنترل بیماری دیابت چندین عامل مؤثّر است ،ازجمله :اصالح برنامۀ غذایی ،انجام ف ّعالیت بدنی و
تحرک مناسب ،کنترل استرس ،مصرف ّ
منظم و بهموقع داروها یا انسولین طبق توصیۀ پزشک.
داشتن ّ
دکتر مرجان مهدویروشن

یکی از مهمترین راهکارها برای کنترل
توجه
و درمان دیابت اصالح رژیم غذایی و ّ
به تغذیۀ صحیح است .بیشتر افراد دیابتی
دربارۀ اینکه موا ّد غذاییای که روزانه
مصرف میکنند چه تأثیری بر قند آنان
خواهد گذاشت ،دچار تردیدند و اغلب
به دلیل عدم آگاهی انتخابهای غذایی
مناسبی ندارند که منجر به افزایش قند
خون و در برخی موارد بهویژه در بیمارانی
که انسولین تزریق میکنند ،منجر به افت
قند خون یا هایپوگلیسمی میشود .در
کنترل دیابت تغذیه نقش بسیار مهم و
توجهی به
اساسی و غیرقابل انکار دارد؛ بی ّ
بُعد تغذیهای بیمار میتواند تمامی تالش

پزشک برای درمان بیماری را از بین ببرد
جدی دیابت روبهرو
و فرد را با عوارض ّ
کند .بیماران مبتال به دیابت با رعایت
رژیم غذایی مناسب در کنار دارودرمانی
میتوانند میزان قرص مصرفی یا انسولین
تزریقی را طبق نظر پزشک به مرور زمان
کاهش دهند.
مهمی که در ایجاد
یکی از عوامل
ّ
بیماری دیابت و پیشرفت آن نقش دارد،
اضافهوزن و چاقی است .در نتیجه کنترل
وزن اولین راهکار درمان دیابت است.
برای پیشگیری یا درمان اضافهوزن و
چاقی الزم است مقدار غذای مصرفی به
اندازۀ نیاز مصرف شود و مصرف غذاهای

پُرکالری نظیر غذاهای چرب در برنامۀ
روزانه محدود شود .نکتهای که الزم است
توجه شود این است که کاهش
به آن ّ
وزن باید اصولی و درست باشد ،زیرا اگر
متأسفانه
فرد با روشهای غیرعلمی -که
ّ
امروزه بسیار رایج شده است -وزن خود
را کاهش دهد ،این کاهش وزن نهتنها به
سالمت فرد کمک نمیکند ،بلکه بیشتر
باعث آسیب به بدن و پیشرفت بیماری
میشود.
کنترل قند خون از طریق حذف شام یا
کم کردن تعداد وعدههای غذایی در طول
روز یکی از باورهای تغذیهای نادرست
توجه
در بین بیماران دیابتی است .باید ّ
داشت که حذف یا کم کردن تعداد
وعدههای غذایی در طول روز عامل به هم
خوردن وضعیت قند خون در این بیماران
است؛ بنابراین این گروه از بیماران الزم
است حتماً در طول روز سه وعدۀ اصلی
صبحانه ،ناهار و شام را مصرف کنند و
در فواصل وعدههای اصلی نیز میانوعده
استفاده کنند (وعدههای توصیهشده:
صبحانه ،میانوعدۀ صبح ،ناهار،
میانوعدۀ عصر ،شام ،میانوعدۀ قبل از
خواب) .مصرف میانوعدۀ
غذایی قبل از خواب
بسیار مهم است؛
میشود
توصیه
در این وعده یک
لیوان شیر کم چرب
یا یک عدد میوه یا
یک کف دست
نان سبوسدار
استفاده شود.
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مصرف غالت سبوسدار به دلیل اینکه
حاوی فیبر باالیی هستند ،یکی از راهکارهای
سادۀ کنترل قند خون است ،بنابراین به این
گروه از بیماران توصیه میشود از نانهای
سبوسدار در طول روز استفاده کنند و مصرف
تهیه
نانهایی را که از آردهای تصفیهشده ّ
شدهاند ،محدود کنند .اصلیترین مشخّ صۀ
نانهای سبوسدار وجود خردههای سبوس در
بافت نان است و در نانهای س ّنتی هرچه رنگ
نان تیرهتر باشد ،سبوس بیشتری دارد.
یکی از بهترین راهکارهای تغذیهای برای
کنترل قند خون افزایش مصرف سبزیهاست.
سبزیها نظیر سبزیهای برگ سبز،
گوجهفرنگی ،خیار ،کاهو ،پیاز ،سیر ،کدو
خورشتی و ...فیبر زیاد و کربوهیدرات بسیار
کمی دارند؛ همچنین غنی از ویتامینها و
آنتیاکسیدانها هستند .از این رو مصرف
سبزیها در طول روز بهخصوص همراه
وعدههای غذایی در کنترل قند خون بسیار
مؤثّر است .سبزیها به دلیل دارا بودن فیبر
حس سیری و کاهش تمایل فرد
باال در ایجاد ّ
به خوردن غذا و در نتیجه کنترل وزن بسیار
مؤثّرند.
مصرف حبوبات نظیر نخود ،عدس  ،انواع
لوبیا و  ...به دلیل دارا بودن فیبر محلول باال
میتواند در کنترل قند خون مؤثّر باشند ،از این
رو استفاده از حبوبات در برنامۀ غذایی روزانه
نیز به این گروه از بیماران توصیه میشود.
یکی دیگر از راهکارهای کنترل قند خون
تحرک است .در
انجام ف ّعالیت بدنی و داشتن ّ
نتیجه به بیماران دیابتی توصیه میشود روزانه
سی دقیقه پیادهروی یا هر نوع ف ّعالیت بدنی
دیگری را انجام دهند .نکتهای که در انجام
ف ّعالیت بدنی این گروه از بیماران الزم است
توجه کنند ،این است که ورزش در
به آن ّ
شرایطی که قند خون زیر 70میلیگرم در
دسیلیتر یا باالی  250میلیگرم در دسیلیتر
باشد ،به این گروه از بیماران توصیه نمیشود.
توجه داشت که بیماران مبتال به دیابت
باید ّ
الزم است روزانه به شکل متن ّوع از گروههای
مختلف موا ّد غذایی استفاده کنند تا موا ّد
معدنی و ویتامینها به مقدار کافی به بدن
آنها برسد؛ بنابراین رعایت تعادل و تن ّوع در
مصرف موا ّد غذایی دو توصیۀ مهم برای این
گروه از بیماران است.
دکتر مرجان مهدوی روشن
متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استادیار
ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،خیابان امام خمینی ،ساختمان
تخصصی گوارش و کبد
آرسن ،کلینیک فوق
ّ
تلفن013-۳۳۳۴۶۴۰۱ :

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 96

سبك زندگي سالم

عوارض چشمي

دیابت

عوارض چشمی دیابت گروهی از مشکالت چشمی است که
جدی یا حتّی نابینایی منجر شود.
میتواند به اختالل بینایی ّ
عوارض چشمی دیابت عبارتاند از:
 .1آسیب به عروق خونی الیۀ شبکیه (رتینوپاتی ديابتي)
تورم در مرکز بینایی شبکیه ،خونریزی در شبکیه
همراه با ّ
و زجاجيه .رتینوپاتی دیابتی شایعترین عارضۀ بیماری قند
و یکی از دالیل عمدۀ نابینایی در بزرگساالن است .شروع
دکتر مح ّمد ساری محمدلی رتینوپاتی دیابتی معموالً با اختالل بینایی بیمار همراه
نیست ،ا ّما پس از گذشت چند سال رتینوپاتی دیابتی پیشرفت کرده و بینایی را تهدید
میکند .درمان بهموقع میتواند نود درصد از بیماران مبتال به رتینوپاتی دیابتی پیشرفته
را از خطر نابینایی نجات دهد.
 .2کاتاراکت یا آب مروارید زودرس (کدر شدن عدسی چشم)
 .3گلوکوم یا آب سیاه (افزایش فشار مایع داخل چشمی که به آسیب عصب بینایی
و اختالل بینایی منجر میشود).
تمامی بيماران ديابتي بايد سالي يكبار برای معاينۀ كامل به چشمپزشك مراجعه کنند.
راهكارهاى پيشگيرى از صدمات ناشى از ديابت روى چشم
 معاينات ّ
توسط چشمپزشك برای
منظم حداقل سالى يكبار و بررسى دقيق شبكيه ّ
بررسى صدمات ناشى از ديابت و در صورت نياز شروع درمان در اسرع وقت
حد قابل قبول :افزايش قند خون سبب تغيير شكل
 كنترل مناسب قند خون در ّ
عدسى چشم و تارى ديد مىشود كه بعد از كنترل قند خون به حالت عا ّدى برمىگردد ،ا ّما
طوالنىمدت سبب صدمه به عروق شبكيه و صدمات ناشى از آن میشود.
قند باالى خون در
ّ
 كنترل فشار خون و كنترل كلسترول خون :فشار خون باال و كلسترول خون باال
خطر ايجاد صدمات شبكيه را بيشتر مىكند.
 ترك سيگار :سيگار كشيدن احتمال صدمات ناشى از ديابت روي چشم را افزايش
مىدهد.
ّ
 ورزش كافى :ورزش منظم و كافى براى چشمها الزم است و با كنترل مناسبتر
ديابت به سالمتر ماندن چشمها كمك مىكند.
دکتر مح ّمد ساری محمدلی
تخصص ج ّراحی قرنیه و سگمان قدامي
متخصص چشم ،فوق
ج ّراح و
ّ
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ  ،6واحد ٦٦
تلفن013-33119024 :
تلگرام

https://t.me/Drmohamadli

سبك زندگي سالم

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 96

34

عـلل خیانتهـای زنـاشـویی

دکتر نگین اسماعیلزاده

متأسفانه امروزه در بین مراجعهکنندگان ما تعداد زوجین با مشکل خیانت زناشویی افزایش یافته و این موضوع نشاندهندۀ
ّ
رابطۀ بیمار بین زوجین است .زمانی که رابطۀ زناشویی سالم باشد ،هرگز فردی خارج از چارچوب خانواده (زن و شوهر
و فرزند یا فرزندان) نباید وارد حریم زناشویی شود .رابطۀ سالم زناشویی یعنی زن و مرد دربارۀ مسائل عاطفی ،اقتصادی
مهم زندگی را با حضور و مشورت یکدیگر بگیرند و اگر نیاز
و جنسی فقط از وجود یکدیگر بهرهمند شوند و تصمیمات ّ
متخصصان این مسائل کمک دریافت کنند؛ نه اینکه از حضور شخص دیگری بدون
به کمک بیشتری دارند ،در نهایت از
ّ
ّ
اطالع همسر و از جنس مخالف و با رفتارهای خالف چارچوب زناشویی کمک بگیرند .زمانی که زن یا مرد ،فرد دیگری
را برای جبران خألهایشان بهصورت مخفیانه وارد زندگی خود میکنند ،باعث میشود رابطه با همسرشان بدتر از قبل
شود و گرایش آنان در زمینههای عاطفی و جنسی به همسرشان ضعیفتر شود؛ بنابراین حضور شخص سوم نه تنها راه
چاره نیست ،بلکه به مشکالت اضافه خواهد شد.

چه نوع رابطهای خیانت محسوب میشود؟
توجه به فرهنگ و اعتقادات مذهبی حاکم بر کشور ما هر نوع
با ّ
حد مکالمۀ تلفنی یا حضوری خارج از
رابطۀ پنهانی عاطفی حتّی در ّ
رابطۀ زناشویی خیانت محسوب میشود .برخی به اشتباه خیانت را
فقط داشتن رابطۀ جنسی با غیر همسر خود تص ّور میکنند ،در حالی
توجه کنیم که
که هر نوع رابطهای خیانت است و باید به این نکته ّ
در روابط جنسی معموالً از اول رابطههای مخفیانه وجود ندارد و بعد
مدتی صحبت کردن و ایجاد وابستگی و قرار گرفتن در مالقات
از ّ
حضوری رخ خواهد داد ،تا جایی که باعث تغییر در رفتارهای فرد در
حال خیانت میشود و بر روابط زناشویی آثار منفی و جبرانناپذیری
دارد.

برای جلوگیری از خیانت چه کار باید کرد؟
توجه به اینکه هیچ دو نفری
پیشنهاد روانشناسان این است با ّ
(زوجی) را نخواهیم یافت که کام ً
ال عین یکدیگر باشند و عین هم
فکر و رفتار کنند ،بنابراین با در نظر گرفتن این نکته باید به زوجین
آموزش داده شود که چطور با تفاوتهای یکدیگر کنار بیایند و
موقع بروز مشکالت بهشیوۀ صحیح به ّ
حل مشکل موجود بپردازند
و تفاوتهای غیرقابل تغییر را -که مربوط به ویژگیهای شخصیتی
آنان است -بپذیرند؛ میزان شباهتها هر چقدر بیشتر باشد ،بر کیفیت
اهمیت بسزایی دارد.
رابطه تأثیرگذار است ،ا ّما نحوۀ حل مشکالت نیز ّ
اهمیت زیادی دارد.
بنابراین آموزش زوجین قبل از ازدواج ّ
توجه به آنچه گفته شد و مسائل و مشکالتی که خیانت در پی
با ّ
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دارد ،الزم است یادآور شویم بعد از مرگ فرزند ،خیانت
باالترین درد برای خود خیانتدیده است و درمان آن بسیار
سخت و مستلزم زمان و تالش و همکاری از سمت فردی
است که خیانت کرده ،بنابراین پیشگیری از این موضوع
بهتر است .پیشنهاد میکنم در هنگام سرد شدن رابطۀ
زناشویی و بروز مشکالت در هر زمینهای بین زوجین (چه
عاطفی ،چه جنسی و چه اقتصادی) به جای وارد کردن
شخص سوم به عنوان مس ّکن و داروی کاهش فشارهای
متخصصان مربوط مراجعه کنید.
زناشویی به
ّ
گاهی ناراحتیهای افراد به دلیل برداشتهای غلط از
همسر و نتیجهگیریهای غلط است .برای اصالح زندگی
اول باید از خودمان شروع کنیم .در نهایت اگر مشکلی بود
که به هر دلیل قابل حل نباشد ،راههای دیگری غیر از
متخصصان ارائه خواهند کرد که افراد میتوانند
خیانت را
ّ
توجه به شرایط خود یکی از راهها را انتخاب کنند،
با ّ
طوریکه کمترین آسیب به طرفین برسد .حتّی اگر قرار
باشد بین بد و بدتر انتخاب کنیم ،بد را انتخاب کنیم
باز به نفع ما خواهد بود .خیانت بدترین انتخاب یک فرد
است و گاهی راه جبران نخواهد داشت؛ بنابراین قبل از
چنین اقدامی اول فکر کنیم و سعی کنیم راههای درست
را امتحان کنیم و با آگاهی قدم برداریم.
اگر هر یک از طرفین خیانت کند ،چه باید
کرد؟
معموالً در این زمان فرد بر سر دو راهیای قرار میگیرد
مدتی که حالت
که برای او ایجاد تعارض کرده و بعد از ّ
هیجانی فرد نسبت به رابطۀ جدید فروکش میکند ،حالت
روحی و روانی فرد نسبت به زمان قبل از خیانت بدتر
خواهد شد و نمیداند به کدام رابطه تعلّق دارد ،رابطۀ
همسرش یا رابطۀ جدید! در این هنگام عالوه بر مشکالت
قبلی ،بیقراری و اضطراب و پریشانی بیشتری فرد را
میآزارد ،ادامه دادن رابطهای خارج از رابطۀ زناشویی
آزاردهنده خواهد شد و در عین حال گاهی وابستگی به
آن فرد مانع از آن میشود که بتواند رابطه را قطع کند.
میتوان گفت به فرد جدید اعتیاد پیدا کرده و ترک او
دشوار است.
خیانت دالیل متفاوتی دارد و در هیچ
صورتی مورد تأیید نیست
ً
متخصصان
از
باید
ا
حتم
شود،
هنگامی که خیانت انجام می
ّ
مربوط کمک بگیرید و دالیل ریشهیابی و درمان شود که
البته اگر قبل از ازدواج دورههای آموزشی گذرانده شود
و انتخاب همسر درست صورت بگیرد ،معموالً با درصد
کمتری با این مشکالت مواجه خواهیم شد .مشاورههای
قبل از ازدواج به زوجین کمک میکند تا یکدیگر را بهتر
بشناسند و از طرفی دنیای زن و مرد تفاوتهایی دارد
که باید برای زوجین قبل از ازدواج ش ّفافسازی شود و
بررسی شود که آیا آنان از لحاظ فکری ،هوشی ،فرهنگی،
مذهبی ،خانوادگی ،تحصیالت ،سن و حتّی ظاهری و ...با
هم هماهنگی الزم را دارند یا خیر؟

سبك زندگي سالم
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بحث در مورد خیانتهای زناشویی و دالیل آن بسیار گسترده است و
نحوۀ درمان و جلوگیری از تکرار آن نیز جای بحث و بررسی دارد .همانطور
متخصص آن موضوع مراجعه
که برای مشکالت جسمانی خود به پزشک
ّ
میکنید ،در مورد خیانتهای زناشویی و اینکه چه زمانی قابل کنترل و
بخشیدن است ،یا چطور میشود از تکرار آن جلوگیری کرد یا بعد از خیانت
توسط فرد خیانتدیده و خیانتکننده انجام شود،
دیدن چه رفتارهایی باید ّ
متخصصان انجام گیرد .گاهی روشهای س ّنتی پدران و
حتماً باید زیر نظر
ّ
مادران اوضاع روابط را بدتر خواهند کرد .به امید آن روز که بتوانیم با باال بردن
سطح خودآگاهی و درک افراد و برقراری بهداشت روانی هرچه باالتر این موارد
را به حداقل برسانیم و جامعه و خانوادۀ سالمتری داشته باشیم و این مسئله
مستلزم تالش تکتک افراد در شناخت بهتر از خود (خودآگاهی) و آگاهی در
مورد چگونگی داشتن رابطۀ سالم و انتخاب درست همسر است.
دکتر نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی ،مدرس دانشگاههای گیالن و عضو انجمن نظام
دکترای
ّ
روانشناسی ایران
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به سمت توشیبا ،کوچة بهار ،پالک
 ،51مرکز مشاورة بهار تلفن013-33472090 :

تقویم سالمت دی و بهمن 96
مناسبت

روز

ماه

روز ایمنی در برابر زلزله

5

دی

روز هوای پاک

29

“

8
(آخرین یکشنبه ژانویه)

بهمن

هفتۀ ملی مبارزه با سرطان

8-15

‘‘

هفتۀ ارتقای آگاهی دربارۀ بارداری

14-28

‘‘

روز جهانی مبارزه با سرطان

15
( 4فوریه)

‘‘

روز جهانی کمک به جذامیان
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راهکارهایی برای پیشگیری از سرماخوردگی در

سالمندان

دکتر فاطمه امیری

سرماخوردگی یک بیماری ویروسی ساده است که ناشی از درگیری مجاری تن ّفسی فوقانی است و با آنفلوانزا متفاوت
است .عالئم سرماخوردگی معمولی سه تا چهار روز طول میکشد و شایعترین عالئم آن عبارتاند از :گلودرد ،گرفتگی
بینی ،آبریزش بینی ،سرفه ،عطسه و درد در دست و پا و گاهی نیز تب .در صورتی که عالئم بیش از یک هفته باقی
بماند و همراه با سردرد شدید ،ضعف و بیاشتهایی باشد ،به احتمال زیاد فرد مبتال به آنفلوانزاست.
اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این افراد دارای سیستم ایمنی ضعیفتر هستند و بدن بهخوبی
سرماخوردگی در سالمندان ّ
قادر به مقابله با بیماری نیست .در فصلهای سرد احتمال ابتال به سرماخوردگی بیشتر است و در نتیجه در سالمندان و
کودکان خردسال این احتمال بیشتر هم میشود.

سالمندان چه کار انجام دهند تا کمتر سرما بخورند؟
 تغذیۀ مناسب

مکملهای غذایی مفیدی برای پیشگیری از سرماخوردگی پیشنهاد
ّ
شده که شامل موارد زیر است:
ویتامین  :Cمنبع اصلی این ویتامین مر ّکبات شامل
پرتقال،گریپفرود ،لیمو و نارنگی است؛ مصرف روزانه هزار میلیگرم
ویتامین  Cدر هنگام ابتال به سرماخوردگی باعث کاهش عالئم
میشود.
:3
امگا
چرب
اسیدهای
مکمل در موا ّد غذایی مانند ماهی قباد،
این
ّ
قزلآال ،ساردین و ماهیهای روغنی فراوان وجود دارد.

ویتامین  :Aانواع ماهی ،تخم مرغ ،هویج ،انبه ،همچنین سبزیهای
سبز تیره که تأمینکنندۀ بتاکاروتن هستند که در بدن تبدیل به
ویتامین  Aمیشود.
پروتئین :تخم مرغ ،ماهی ،گوشت قرمز ،لبنیات ،حبوبات ،مغزها،
دانهها و غلاّ ت سبوسدار تأمینکنندۀ پروتئین هستند.
ویتامینها بهویژه : B6گوشت ،شیر ،غلاّ ت و حبوبات
اسید فولیک :غلاّ ت صبحانه ،نان ،لوبیا و انواع کلم از منابع اسید
فولیک هستند.
ّ
مکمل ریزمغذیهای خاص شامل  20میلیگرم روی100 ،
مصرف ّ
میلیگرم سلنیوم 130 ،گرم ویتامین  15 ،Cمیلیگرم ویتامین  Eو
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 6میلیگرم بتاکاروتن در پژوهشهای مختلف نشان داده که سبب کاهش بروز
مدت شده است.
طی درمانهای طوالنی ّ
عفونتهای تن ّفسی در سالمندان ّ
قرص سیر یا کپسولهای حاوی عصارۀ سیر به پیشگیری از سرماخوردگی
کمک میکند.
 مصرف فراوان مایعات

مصرف مایعات در سالمندان بسیار مهم است؛ زیرا در فصل سرد احساس
تشنگی کمتر است ،در نتیجه مصرف مایعات هم کمتر میشود؛ این مسئله
تحرک کافی در مجاری
میتواند باعث عوارضی مانند خشکی پوست و عدم ّ
تن ّفسی شود که احتمال ابتال به بیماریهای تن ّفسی را افزایش میدهد.
 استراحت و خواب کافی

استراحت و خواب کافی کمک میکند تا بدن فرصت کافی برای تجدید قوا
اهمیت دارد.
داشته باشد و بهخصوص در هنگام ابتال به سرماخوردگی بسیار ّ
 ورزش مناسب

ورزش مناسب و مداوم در سالمندی کمک میکند تا سیستم ایمنی بدن فرد
سالمند تقویت شود و از بروز سرماخوردگی جلوگیری کند .این ورزش میتواند
تحرک عالوه
شامل پیادهروی به ّ
مدت سی دقیقه حداقل سه بار در هفته باشدّ .
بر این با افزایش ترشّ حات بزاقی از ورود عوامل بیماریزا و بروز بیماری در
دستگاه تن ّفسی فوقانی جلوگیری میکند.
 رعایت بهداشت فردی

مهم عفونت ،افراد بیمار در اطراف سالمندان هستند.
بیگمان یکی از منابع ّ
بنابراین بهتر است سالمندان از تماس با بیماران خودداری کنند ،در محیطهای
شلوغ حضور نداشته باشند و بهطور مداوم دستهای خود را شستوشو دهند.
ی به سالمندان
توصیههای 
 oاگر مبتال به سرماخوردگی شدید ،ماسک بزنید.
 oهنگام سرفه و عطسه دستمالی را جلوی صورت بگیرید.
 oدستهایتان را مرتّب بشویید.
 oاز بوسیدن و دست دادن خودداری کنید.
مدت بیماری از حوله ،لیوان و سایر وسایل شخصی دیگران استفاده
 oدر ّ
نکنید.
راهکارهای ساده برای بهبودی
 استراحت کنید.
 بدنتان را گرم نگه دارید.
 اتاق را بیش از حد گرم نکنید.
 اتاق رطوبت کافی داشته باشد.
 برای رفع گرفتگی بینی از بخور استفاده کنید.
 بینی را با محلولهای استریل شستوشو دهید.
 مایعات زیاد بنوشید ،بهویژه مایعات گرم.
 تغذیۀ مناسب داشته باشید.
دکتر فاطمه امیری
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان پسرانة سما ،طبقة
همکف تلفن013-33726230 :

www.Asa-clinic.ir

در زمستان بیشتر
مراقب قلب خود
باشید!
ایرنا :به گزارش پایگاه اینترنتی ساینسدیلی،
پژوهش محقّقان دانشگاه لوند در سوئد نشان
میدهد که دمای هوا به عنوان یک عامل خارجی در
وقوع حملۀ قلبی مؤثّر است ،بهطوری که خطر این
بیماری مرگبار به احتمال بسیار زیاد در زمستانها
به اوج میرسد و در تابستانها کاهش مییابد.
پژوهشگران با بررسی روی بیش از دو هزار و 80
بیمار ارتباط میان وقوع حملۀ قلبی و وضعیتهای
مدت زمان تابش
آب و هوایی مانند دمای هواّ ،
نور خورشید ،مقدار بارندگی و فشار هوا را بررسی
کردند .این پژوهش نشان داد که شمار روزانۀ ابتال
به حملۀ قلبی در فصولی که دمای هوا سردتر است،
در قیاس با فصول گرم بهطور میانگین افزایش قابل
مالحظهای دارد.
همچنین براساس نتایج این مطالعه زمانی که
دمای روزانۀ هوا به کمتر از صفر درجۀ سلسیوس
متوسط حمالت قلبی در روز
کاهش یافت ،شمار
ّ
در قیاس با زمانی که دمای هوا باالی  10درجۀ
سانتیگراد بود ،چهار مورد افزایش یافت .عالوه بر
مدت
این ،وقوع حمالت قلبی با بادهای پُرسرعت ّ
زمان محدود تابش نور خورشید و رطوبت بیشتر
هوا افزایش داشت.
محمد نویسندۀ ارشد این پژوهش گفت:
مؤمن
ّ
تفاوت فصلی در زمینۀ احتمال وقوع حملۀ قلبی
وجود دارد ،بهطوری که در فصل زمستان افزایش
و در تابستان کاهش مییابد .ابتال به عفونتهای
راههای تن ّفسی و آنفلوانزا نیز -که از عوامل خطرساز
حملۀ قلبی شناخته شدهاند -یک تفاوت واضح
فصلی دارند .عالوه بر این رفتارهای وابسته به فصل
مانند کاهش ف ّعالیت فیزیکی یا تغییر رژیم غذایی
نیز میتوانند در افزایش خطر حملۀ قلبی در هوای
سرد نقش داشته باشند .نتایج این پژوهش در کنگرۀ
انجمن کاردیولوژی اروپا در بارسلون ارائه شد.
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سـالمنـدی و تنهـایی
از بین موضوعات گوناگون در
میان سالخوردگان ،احساس
تنهایی و عزلت اجتماعی
حقیقتی است که اینک مورد
توجه بسیاری از صاحبنظران
ّ
قرار گرفته است.
انزوای اجتماعی به حالتی
طی آن فرد
گفته میشود که ّ
سجاد عبدی
دکتر ّ
یا گروه میل یا نیاز به برقراری
ارتباط با دیگران دارد ،ا ّما فاقد توانایی برقراری ارتباط
است .در حالی که احساس تنهایی حالتی ناخواسته
و نامطلوب است که به هنگام فقدان روابط مهم روی
میدهد .همۀ ما سالمندان تنهایی را میشناسیم که
اوقات خویش را در بوستان یا کنار پنجره میگذرانند،
یا افرادی که در سرای سالمندان در حسرت نگاهی آشنا
به بازبینی برگهای خاطرات میپردازند و روزها را در
کنار افرادی میگذرانند که عالقهای به آنان ندارند و
وابستگیشان بهجز رابطۀ کاری چیز دیگری نیست .آنان
همدم و همصحبتی ندارند و اگر کسی با ایشان سخن
بگوید ،حرفی مختصر و از روی رفع تکلیف است .پارهای
از سالخوردگانی که در خانۀ فرزندان و نوههایشان روزگار
میگذرانند هم وضع بهتری ندارند .حتّی گاه فرزندان
یا نوههایشان آنان را با خشونتهای کالمی و جسمی
آزار میدهند و اینگونه دلآزاریها به عزلتگزینی آنان
دامن میزند.
یافتههای پژوهشی حکایت از آن دارد که 43/75
درصد افراد ساکن در خانههای سالمندان احساس
تنهایی میکنند .سالخوردگانی که دارای پنج فرزند یا
بیشتر بودهاند و در خانواده زندگی میکردند ،احساس
تنهایی زیادی داشتهاند؛ یعنی با ازدیاد شمار فرزندان
حس تنهایی سالمندان هم افزون میشود .نگرشی بر
ّ
متون حاوی تنهایی این گروه از انسانها نشان میدهد
که خاستگاه خیلی از حالتهای نامتعادل روانی همچون
افسردگی ،خودکشی و ناکامی شدید احساس تنهایی و
جداماندگی است.

اجتماع فردا فزونتر از همیشه به سالمندان متعلّق خواهد بود .چون نسلی که امروزه بحران کار و ازدواج را پشت سر میگذارد ،بعد از
چند دهه به سالهای سالمندی گام مینهد و شاید این نسل تنهاترین سالخوردگان سدۀ اخیر را تشکیل دهد؛ نسلی که صاحبان کمترین
تعداد فرزندان است و سریعاً از نسل جدید فاصله میگیرد .بنابراین برای رفاه هرچه بیشتر این نسل از امروز باید چارهای اندیشید.
برای رویارویی با احساس تنهایی در پیران باید از روشهای مشاورۀ شناختی با فرد ،آموزش جامعه به منظور دگرگونی نگرش نسبت
به کهولت ،همچنین دارودرمانی سود جست .سالخوردگان منبعی از تجربهها و خاطرههای تلخ و شیرین گذشتهاند که نباید بالاستفاده
باقی بمانند .رویکرد داستانگویی و واگویی تجارب و خاطرات تلخ و شیرین گذشته به وسیلۀ آنان افزون بر اینکه نسل کنونی را در جریان
رخدادهای موثّق گذشته قرار میدهد ،موجب دستیابی سالمندان به نقش شایستۀ خود در جامعه میشود.
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نیاز به سخن گفتن و مستمع داشتن در انسان بسیار شدید است ،چراکه
قسمت اعظم پشتیبانیهای روانی انسانی از راه تعامالت گفتاری با دیگران
تأمین میشود .با وجود سودمندی تعامالت کالمی برای پیران ،آنان به علّت
داشتن مشکالتی در مورد محاورۀ کالمی ،زوال عقل پیری (آلزایمر) ،تأخیر در
صحبت و فراموشی ،مستعمان خویش را از دست میدهند و جامعه با ایشان
کمتر به گفتوشنود میپردازد .شیوۀ گفتوشنود در جامعه هم هر روز نسبت
تأسف در حال حاضر آن فروتنی و حرمتی که
به قبل تفاوت میکند و با کمال ّ
پیشتر دربارۀ سالمندان رعایت میشد ،کمتر دیده میشود.
آموزش اجتماع در چگونگی گفتوگو با سالخوردگان و بردباری و
حوصلۀ گوینده ممکن است به میزان چشمگیری از مقدار نگرانی ذهنی
آنان در تعامالت اجتماعیشان بکاهد .در عین حال گفتنی است که بر پایۀ
ِ
دست کم یک تن از سالمندان خانواده در کنار
پژوهشهایی چند ،وجود
سایر اعضا توانسته است بهطرز محسوسی به ایجاد برقراری فضای خانوادگی
سالم یاری کند و برای فرزندان خردسال مایۀ عالقهمندی و دلگرمی باشد.
از سویی دیگر ما در مکتبی انسانساز همانند اسالم پرورش مییابیم که
میفرماید« :اطاعت از پدر و مادر ،اطاعت از خداوند و نافرمانی از پدر و مادر،
نافرمانی از خداست».
زندگی در تنهایی و خطر بروز آلزایمر
به باور پزشکان سوئدی ،سالمندانی که تنها و بدون
داشتن روابط اجتماعی یا ارتباط با دوستان نزدیک
زندگی میکنند ،تا شصت درصد با افزایش خطر ابتال به
زوال عقل روبهرو هستند .پیامدهای بررسی  1200فرد
باالی  75سال ساکن شهر استکهلم نشان میدهد که
وجود شبکهای گسترده از روابط اجتماعی ظاهرا ً از فرد
در مقابل ابتال به عارضۀ زوال عقل محافظت میکند.
دکتر «لوران فراتیگلیونی» از مرکز پژوهشهای امراض
پیری استکهلم میگوید« :ما پی بردیم که داشتن
روابط اجتماعی ضعیف با افزایش موارد ابتال به زوال
عقل در افراد مسن مرتبط است».
وی میافزاید« :زندگی بدون هیجانات اجتماعی و
عاطفی خطر ابتال به زوال عقل و آلزایمر را افزایش
میدهد» .او و همکارانش از همۀ شرکتکنندگان در
این پژوهش دربارة سن ،تحصیالت ،بهداشت روانی
و بیماریها ،همچنین شبکههای ارتباط اجتماعی
پرسشهایی مطرح کردند .این دسته از افراد در شروع
پژوهش دچار زوال عقل نبودند .سه سال بعد176 ،
مورد ابتال به زوال عقل در این گروه تشخیص داده شد.
زمانی که این پژوهشگر و همکارانش تمامی عوامل را
در یک شاخص درآمیختند ،دریافتند که داشتن روابط
اجتماعی سست خطر ابتال به زوال عقل را به میزان
شصت درصد افزایش میدهد .این یافتهها میتواند
مهمی در اتّخاذ تدابیری برای سکونت و
کاربردهای ّ
روابط اجتماعی سالمندان داشته باشد .نگهداری از
اهمیت است ،ولی
سالمندان در محیط خودشان حائز ّ
باید اطمینان یافت که آنان سراسر روز را در خانه سپری
نمیکنند .ما باید برای تأسیس یک سازمان بهداشت
سالمندان بیندیشیم و امکان تماس و ارتباط را برای
کسانی که فاقد دوست یا خانوادهاند ،فراهم آوریم.
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ط ّب سالمندا ن

نیاز به سخن گفتن و مستمع داشتن
در انسان بسیار شدید است ،چراکه
قسمت اعظم پشتیبانیهای روانی
انسانی از راه تعامالت گفتاری با
دیگران تأمین میشود .با وجود
سودمندی تعامالت کالمی برای
پیران ،آنان به ع ّلت داشتن مشکالتی
در مورد محاورۀ کالمی ،زوال عقل
پیری (آلزایمر) ،تأخیر در صحبت
و فراموشی ،مستعمان خویش را از
دست میدهند و جامعه با ایشان
کمتر به گفتوشنود میپردازد.

تنهایی مثل یک بیماری واگیردار است!
جمعی از پژوهشگران با بهره جستن از ّ
اطالعات حاصل از یک
مدت افزون بر شصت
بررسی گسترده و پیگیری شرایط تندرستی به ّ
سال دریافتهاند که افراد تنها تمایل دارند تنهاییشان را با دیگران
تقسیم کنند .بر پایۀ این پژوهش -که محقّقان دانشگاه شیکاگو و
کالیفرنیا در «سان دیه گو هاروارد» انجام دادهاند -تدریجاً و به مرور
زمان دستهای از افراد تنها و جدا از مردم به حاشیههای شبکههای
اجتماعی کشیده میشوند« .جان کاسیویو» ،روانشناس و استاد
دانشگاه کالیفرنیا و از پژوهشگران این بررسی خاطر نشان کرد« :ما
یک الگوی فوقالعاده استثنایی از سرایت را شناسایی کردیم که باعث
میشود مردم وقتی تنها میشوند به حاشیۀ شبکۀ اجتماعی کشیده
شوند .آنانی که تنها هستند پیش از اینکه روابطشان بیشتر آسیب
ببیند ،این تنهایی را به دوستان و اطرافیانشان منتقل میکنند .از
آنجا که تنهایی با انواع مختلفی از امراض روانی و جسمی مرتبط
است و امکان دارد عمر را کوتاه کند ،دانشمندان تأکید میکنند که
تشخیص این احساس شدید تنهایی قبل از اینکه مردم به انزوا کشیده
مجددا ً به اجتماع
اهمیت است و باید کمک کرد تا ّ
شوند ،بسیار حائز ّ
باز گردند».
محقّقان توصیه میکنند که تنهایی یا کنارهگیری از اجتماع شیوۀ
زندگی انسانها نباشد؛ چرا که اسکنهای مغزی نشان میدهند که
تنهایی و انزوا به اندازۀ سیگار کشیدن زیانبخش است .ناحیهای در
مغز هست که با پاداش گرفتن مرتبط است .براساس یافتههای اخیر
این منطقه در افرادی که تنها نیستند ،نسبت به اشخاص تنها و
منزوی به مراتب ف ّعالتر است .این منطقۀ مغزی موسوم به مخطط
مهمی در مغز است
قدامیدر امر یادگیری بسیار حیاتی است .بخش ّ
که با گرفتن پاداش ساده مانند غذا یا پاداش مهم همچون پول ف ّعال
میشود .پاداشهای اجتماعی و احساسات عالقهمندی و عاشقانه نیز
ممکن است این ناحیه را ف ّعال کند.
در تحقیقات پیشین نیز اشاره شده بود که تنهایی خطر ابتال به
شدت
بسیاری از بیماریهای روانی و جسمی بهویژه امراض قلبی را ّ
میدهد.

ط ّب سالمندا ن
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چگونه میشود مشکالت افسردگی را در افراد سالمند
درمان کرد و بهترین راه حلهای درمانی برای آنان کداماند؟
توجه به سالمندان با راهکارهای ساده میتوان از
اهمیت ّ
با تأکید بر ّ
توجه به اینکه سالمندان
با
کرد.
پیشگیری
سالمندی
افسردگی دوران
ّ
افسرده به مرور زمان مشکالت زیادتری را تجربه میکنند ،اگر آنان
حاضر به قبول بیماری خود نباشند یا به سبب خجالت و غرور از کمک
خواستن خودداری کنند ،شرایط برایشان پیچیدهتر میشود .بیتردید
از میان برداشتن چنین موانعی ما را در بهبود هرچه بیشتر این افراد
یاری میکند .اگر از سالمندی مراقبت میکنید که دچار افسردگی
است ،میتوانید حمایت عاطفی خود را به او ابراز و به سخنانش با صبر
و حوصله گوش کنید.
سالمند را به دلیل احساساتش سرزنش نکنید و به واقعیتهایی
اشاره کنید که در او ایجاد امید میکند .همچنین میتوانید در
تشخیص بهموقع و تسریع روند درمانی او نظارت داشته باشید .او را نزد
پزشک آگاه و باتجربه ببرید و در طول دورۀ درمان او را همراهی کنید.

دیابت احتمال شکستگی
در افراد مسن را بیشتر
میکند!
خاص
ایرانارتوپد :پژوهشگران با کمک اسکنهای
ّ
استخوانی در بیش از یک هزار فرد مسن دریافتند در
آنانی که دیابت نوع دو دارند ،استخوانها ضعیف و
شکننده میشوند و این تغییر در استحکام استخوانها
را نمیتوان با کمک روشهای استاندارد سنجش تراکم
استخوان کشف کرد.
مسن مبتال به
افراد
در
استخوان
این کاهش تراکم
ّ
دیابت میتواند احتمال شکستگی در آنان را افزایش
دهد .شکستگیهای لگن یکی از پُرعارضهترین خطراتی
است که احتمال بروز آن در افراد مبتال به استئوپروز و
پوکی استخوان بیشتر میشود .این شکستگیها نهتنها
مخارج زیادی را به فرد و خانوادۀ او و سیستم بهداشتی
کشور وارد میکنند ،بلکه احتمال معلولیت و حتّی خطر
مرگ بعد از آن هم زیاد است.
مسن مبتال به دیابت
پژوهشگران میگویند در افراد
ّ
حتّی در آنان که در آزمایشهای سنجش تراکم استخوان
رایج ،استحکام استخوان طبیعی گزارش میشود ،خطر
شکستگی لگن  50تا 40درصد بیش از دیگر افراد است.
نتایج این پژوهش در مجلّۀ Journal of Bone and
 Mineral Researchمنتشر شده است.
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قدم زدن را به سالمند پیشنهاد کنید؛ چراکه وقتی ذهن و بدن فرد
ف ّعال است ،افسردگی کاهش مییابد .به او ف ّعالیتهایی را پیشنهاد
کنید که از انجام آن ّ
لذت میبرد .قدم زدن ،ف ّعالیتهای هنری ،دیدن
فیلم ،رفتن به موزه و هرآنچه باعث ف ّعال نگهداشتن ذهن و جسم فرد
شود ،در کاهش افسردگی مؤثّر است.
برنامۀ ّ
طراحی کنید .بیرون
منظم و روزانهای را برای سالمندان ّ
رفتن گروهی ،مالقات با دوستان و آشنایان ،رفتن به اجتماعات و
گروههای همساالن میتواند او را در مقابله با تنهایی و انزوا یاری دهد.
اگر وی در مقابل برنامههای شما مقاومت کرد ،با مالیمت با او برخورد
کنید و او را به بودن با جمع ترغیب کنید و در پایان فرد را ترغیب
به تکمیل دورۀ درمان خود کنید .ناقص گذاشتن دورۀ درمان باعث
عود مشکل میشود.
سجاد عبدی
دکتر ّ
مدرس دانشگاههای گیالن
و
حرکتی
رفتار
ص
متخص
ّ
ّ

د
قارچ پُر از مواد ّ ض ّ
پیری است!

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که قارچها سرشار از دو ما ّدۀ
خواص
مهم به نامهای  Ergothioneineو  glutathioneهستند که
ّ
ضد پیری دارند و خبر خوب این است که خوشبختانه حرارت موقع پخت
ّ
نمیتواند این مواد را از بین ببرد.
مهمیدر روند پیری دارند .اینها اتمهای اکسیژن
رادیکالهای آزاد تأثیر ّ
با کسری یک الکترون هستند که به دنبال ف ّعالیت بدن در تبدیل موا ّد
شدت واکنشزا موجب
غذایی به انرژی به وجود میآیند .این موا ّد به ّ
آسیبهای اکسیداتیو به سلولها و پروتئینها و حتّی دی ان ای میشوند.
این آسیبها است که بهتدریج روند پیری را شکل میدهند و موجب بروز
مشکالتی مانند سرطان و تنگی عروق قلب و بیماری الزایمر میشوند.
یکی از راههای مبارزه با این روند مصرف موا ّد غذایی حاوی آنتیاکسیدانها
است و قارچها با داشتن دو ما ّدهای که ذکر شده ،یکی از باالترین میزان موا ّد
آنتیاکسیدان را دارند .پژوهشگران میگویند در کشورهایی مانند فرانسه و
ایتالیا -که موا ّد غذایی حاوی  ergothioneineرا بیشتر مصرف میکنند-
مردم کمتر دچار بیماریهایی مانند پارکینسون و آلزایمر میشوند .نتایج
این پژوهش در مجلّۀ  Food Chemistryمنتشر شده است.
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بهداشت داهن و دندا ن

راههای جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان

قبل از رویش دندانهای کودک ،پدر و مادر
آگاه باید بهطور مرتّب دهان نوزاد را تمیز
کنند و بعد از هر وعدۀ غذایی با استفاده از
یک پارچه یا گاز استریل مرطوب -که دور
انگشت پیچیدهاند ،لثه او را ماساژ دهند و
برای خارج کردن بقایای موا ّد غذایی از
مسواکهای انگشتی -که از جنس الستیک
نرم است -استفاده کنند .این مسواکها برای
دكتر انوشه جناني
نوزدان تا دو سالگی قابل استفاده است و پس
از دو سالگی باید از مسواک مخصوص در هر دورۀ س ّنی استفاده کرد.
تمیز کردن لثهها پیش از رویش دندانها به کاهش میکروبهای
پوسیدگیزا تا بعد از رویش دندانها کمک میکند ،بهویژه این کار
را باید بعد از هر بار شیردهی در نصف شب انجام داد؛ چراکه بزاق
ضد میکروبی
طی شب کاهش مییابد و نمیتواند عملکرد ّ
دهان در ّ
خود را انجام دهد .پس از شروع رویش دندانهای شیری از شش
اهمیت بیشتری پیدا
ماهگی تمیزکردن لثه و دندانها بهویژه در شب ّ
میکند؛ حتّی میتوانید پس از هر بار شیردهی با کمک یک شیشه
آب جوشیدۀ خنک به کودک آب بخورانید.
متأسفانه بسیاری از والدین فکر میکنند پوسیدگی دندانهای
ّ
جلوی کودکشان به قطرۀ آهن مربوط است و کودک را از قطرۀ
آهن محروم میکنند و در آینده مشکل کمخونی نیز به آن اضافه
خواهد شد؛ در حالی که علّت پوسیدگی فقط به دلیل عدم رعایت
بهداشت دهان بهویژه در نصف شب پس از هر بار شیردهی است.
در صورت عدم انجام بهداشت دهان با نمایی روبهرو خواهید شد که
تحمل برای کودکان خواهد بود .ابتدا
بسیار ناراحتکننده و غیرقابل ّ
پوسیدگی در نواحی اطراف لثه با نمای شبیه برفک و سفید رنگ دیده

میشود که بهتدریج مانند یک کمربند دور تا دور دندان را فرامیگیرد
و منجر به از دست رفتن تاج دندان ،آبسه و عفونت میشود .تأکید
میشود هرگز کودک خود را با شیشۀ حاوی شیر و سایر مایعات
شیرین مانند آبمیوه نخوابانید.
پوسیدگی دندان
در حقيقت بیماری پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی است که
عامل آن نوعی باکتری است .این باکتری بهراحتی از مادر یا پرستار
کودک (کسی که بیشترین زمان را با کودک میگذراند) ،به کودک
انتقال مییابد.
روشهای انتقال باکتری بهصورت عمودی یا افقی است:
روش عمودی مستقیم :مستلزم اختالط بزاق والد و کودک است،
طی بوسه زدن اتّفاق میافتد.
مانند آنچه در ّ
روش عمودی غیرمستقیم :مستلزم قرار دادن اشیا (قاشق،
پستانک ،انگشتان کودک) ابتدا در داخل دهان والد ،سپس در داخل
دهان نوزاد است.
روش افقی :این انتقال بین کودکانی که در یک محیط مثل مهد
کودک یا مدرسه در کنار هم به سر میبرند ،مشاهده میشود.
در مواردی که مادران تحت درمان با فلوراید ،کلر هگزیدین یا
آدامسهای حاوی زایلیتول قرار گرفتهاند و دندانهای پوسیدۀ خود
را درمان کردهاند ،کاهش احتمال انتقال باکتری مشاهده شده است.
دكتر انوشه جناني
متخصص دندانپزشكي كودكان و نوجوانان
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،بلوار سميّه ،خيابان  ،١٤٢نبش بيمارستان گلسار،
ساختمان اكباتان ،طبقۀ پنجم ،واحد  ٢١تلفن013-٣٣١٢٢٣٦٠ :
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درمان زيبايي با تراشيدن دندان يا ارتودنسي
تراشیدن بافت سالم دندان و اضافه کردن موا ّد ترمیمی همرنگ به
تمايل به زیبایی به دلیل طبع زیباپسند
دندان و افزایش ضخامت آن هر دو برای دندان و بافتهای نگهدارندۀ
انسان است؛ به همین دلیل در حوزۀ
مخرب است و مشکالتی را در پی خواهد داشت که پایانی ندارد.
دندانپزشکی تراشیدن دندان رواج پیدا
آن ّ
متأسفانه در بعضی افراد دندانهای کج از ریشه کشیده شده و به جای
کرده ،ا ّما برای زیباتر شدن باید به سراغ
ّ
آنها دندانهای مصنوعی ولی به حالت ردیف قرار داده میشود که
متخصص و با مهارت رفت.
افراد
ّ
اهمیت دندان اصلی این
برای ردیف کردن دندانهاي نامرتّب دو
خوشبختانه با افزایش آگاهی مردم و درک ّ
روش امروزه بسیار کمتر دیده میشود.
روش وجود دارد:
متوسط و شدید هیچ مزیّتی در
ت
شد
با
ها
ن
دندا
تبی
نامر
در
با
که
است
ارتودنسی
درمان
روش اول
ّ
ّ
ّ
تراشیدن دندان وجود ندارد و درمان
دکتر کتایون کاشانی حرکت تاج و
متخصصان این است که در مشكالت نامرتّبي
توصیۀ
ارتودنسي بايد انجام شود .در مورد
ّ
ریشۀ دندان مشکل به صورت ریشهای
متوسط و شديد دندان حتّی اگر تمایل به درمان
نامرتّبي خفیف دندانها ممکن است
ّ
برطرف شده و دندانها به طرز اصولي
ارتودنسی ندارید ،برای پیشگیری از به خطر افتادن
تراشیدن دندان به بعضی افراد کمک
و علمي ردیف میشود .در روش دوم
سالمت دندانهایتان از درمانهاي مبتني بر تراش
کند که در این صورت نیز توصیه این
که بهجز درمان ارتودنسی است-دندان هم استفاده نکنید.
است که حداقل فرصت مشاوره با
حرکتی در دندانها انجام نمیشود،
متخصص ارتودنسی را از دست
یک
بلکه با تراشیدن دندان یا اضافه کردن
ّ
ندهید و در این زمینه نظر و پیشنهاد درمان را با او در میان بگذارید.
موا ّد همرنگ (كامپوزيت) ،دندانها بهظاهر ردیفشده بهنظر میرسد.
این گروه مراجعهکنندگان عمدتاً افرادی هستند که مشکل ترتیب
در روشهایی که همراه با تراشیدن دندان و افزودن موا ّد
صحیح دندانی زيادي ندارند و مشکل آنان فقط اشكال در فرم ،اندازه
ترمیمی است ،معموالً بخشی از قسمت برجسته یا بیرونزدۀ تاج
يا ظاهر نازيباي یک یا چند دندان است .در تمام درمانهای پزشکی
دندان -که شامل بخش بسیار مهم و نازک دندان یعنی مینای تاج
کلید درمان درست حذف علّت اصلی ایجا د کنندۀ بیماری است،
دندان است -تراشیده میشود و در قسمت فرو رفته موا ّد همرنگ
بنابراین اگر علّت اصلی مشکالت شما مربوط به ارتودنسي نباشد،
دندان (کامپوزیت) افزوده میشود تا سطح دندان صاف بهنظر برسد.
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متخصص دندانپزشکی ترمیمی ارجاع
متخصص ارتودنسی شما را به
ّ
ّ
خواهد داد.
در مواردی که درمان با مبنای صحیح انجام نشده باشد ،هم در
قسمت تراشیده شدۀ تاج دندان و هم در قسمتی که موا ّد ترمیمی
اضافه شده ،مشکالتی ایجاد خواهد شد .اولین مسئله این است که
شما قسمتی از بافت سالم دندان خود را از دست دادهاید که هیچگاه
ن را بهدست آورید .در روشهای اینچنینی برای ردیف
نمیتوانید آ 
نشان دادن دندان بسته به مقدار کجی دندان حجم متفاوتی از بافت
حساسيت دندان شويد
دندانی برداشته میشود و ممكن است دچار ّ
يا نياز به عصبكشي پيدا كنيد.
مسئلۀ بعدی این است که تغییرات ایجاد شده در سطح سخت
دندان از پشتیبانی و حمایت لثه ،همچنین بافتهای نگهدارنده
برخوردار نیستند و حتّی برای وضعیت موجود دردسرهایی
تجمع باکتریهای بیماریزا در حاشیۀ آنها
ایجاد میشود که با ّ
لثه میتواند تحلیل یا افزایش حجم پیدا کند که هر دو منشأ
بیماریهای پریودنتال هستند .در صورتی که بیماریهای پریودنتال
کنترل نشوند نیز وضعیت غیرقابل برگشت میشود و خطر از دست
دادن کامل دندان وجود دارد.
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مزیّتی که در روش بدون ارتودنسی تبلیغ میشود ،کوتاه بودن
طول دورۀ درمان در یک یا چند جلسه يا هزينۀ كمتر نسبت به
مدت طول عمر -که
درمان ارتودنسي است که در مقایسه با تمام ّ
فرد را درگیر مشکالت درمان ناشی از این روش میکند -حرف
توجه
درستی بهنظر نمیرسد؛ این در حالی است که در ارتودنسی با ّ
به اینکه درمان با حذف عوامل ایجا د کننده مشکل انجام میشود،
نتیجۀ منطقی و مطلوب بدون آسیب رساندن به بافت دندان بهدست
میآید.
شدت آن تأثیر عمدهای در تصمیمگیری
بهطور کلّی نوع مشکل و ّ
متخصصان این است که در موارد مشكالت
نوع درمان دارد .توصیۀ
ّ
متوسط و شديد دندان حتّی اگر تمایل به درمان ارتودنسی
نامرتّبي
ّ
ندارید ،برای پیشگیری از به خطر افتادن سالمت دندانهایتان از
درمانهاي مبتني بر تراش دندان هم استفاده نکنید.
دکتر کتایون کاشانی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی ،زیبایی و ایمپلنت
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،پشت ادارة پست ،ساختمان دکتر
بنیادی ،طبقة چهارم تلفن 013-٣٣١١٦٦٤٢ :

www.dr-katayoonkashani.ir

شیردهی بیش از اندازه به کودک موجب پوسیدگی دندان در
آینده میشود!
ایسنا :بهترین تغذیه برای کودک شیر مادر است که موجب
رشد بهتر و سالمت بیشتر کودک در آینده میشود؛ به همین
دلیل شیر مادر تا شش ماهگی کودک منبع غنی غذایی محسوب
میشود .شیردهی به کودک نهفقط برای کودک مفید است ،بلکه
به سالمت مادر و کاهش افسردگی بعد از زایمان و کاهش استرس
نیز کمک میکند ،ا ّما برخی مادران تص ّور میکنند شیر مادر
بهترین غذا برای کودک حتّی بعد از دو سالگی است ،در حالی که
بر اساس پژوهشهایجدید مشخّ ص شده شیردهی نوزاد بعد از
دو سالگی موجب پوسیدگی دندان در آینده خواهد شد.
در این پژوهش محقّقان شیردهی و مصرف قند را در 1129
کودک در برزیل ارزیابی کردند .سپس دندانپزشک این کودکان
را در پنج سالگی برای پوسیدگی ،افتادن دندان و ترمیم مورد
معاینه قرار داد .نتایج نشان داد حدود  23.9درصد از این کودکان
پوسیدگی دندانی شدید و  48درصد پوسیدگی سطحی دندان
داشتند.
پژوهشگران دریافتند کودکانی که دو یا بیش از دو سال از شیر
مادر تغذیه کردند 2.4 ،برابر بیشتر از دیگر کودکانی که کمتر
از یک سال از شیر مادر تغذیه کرده بودند ،پوسیدگی دندانی
داشتند .دالیل زیادی برای این ارتباط وجود دارد .کودکانی که
تا دو سالگی از شیر مادر تغذیه میکنند ،در شبهنگام شیر
میخورند و تمیز کردن دندان کودک بعد از شیردهی شبانه دشوار است.
شیردهی بیش از اندازه موجب افزایش خوردن موا ّد قندی میشود که نتیجۀ آن آسیب به دندانهاست .البته در این پژوهش میزان تحصیالت
والدین ،درآمد و تأثیر آن بر سالمت دندان کودکان نیز ارزیابی شد و نتایج نشان داد تحصیالت و درآمد والدین نیز با سالمت دندان کودک مرتبط
است .نتایج این پژوهش در نشریۀ  Pediatricsمنتشر شده است.
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آیا برای ارتودنسی کشیدن دندان ضروری است؟
کشیدن دندان عبارتی ترسناک برای همۀ مردم است .درواقع خود دندانپزشکان هم دوست ندارند
دندانشان کشیده شود ،ولی گاهی برای اینکه بتوان ارتودنسی خوبی ارائه داد ،باید دل به دریا سپرد
و از داشتن یک تا چند دندان صرف نظر کرد .دندان کشیدن در مواقع مختلف و به دالیل گوناگونی
در ارتودنسی توصیه میشود که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
دکتر صابر سیّد گوگانی

کشیدن دندان شیری
گاهی دندانهای شیری باید کشیده شوند تا مسیر رویش دندانهای دائمی
ّ
محل مناسب و در زمان مناسب رویش یابند.
باز باشد و این دندانها در
کوتاهی در کشیدن دندان شیری ممکن است در مواردی حتّی به کج شدن
فک منجر شود .بنابراین وقتی ارتودنتیست دستور کشیدن دندان شیری
کودکتان را میدهد ،شک نکنید.

کشیدن دندان دائمی برای پیشگیری
گاهی ارتودنتیستها تعدادی از دندانهای دائمی را
ّ
محل مناسب
فدا میکنند تا دندانهای دائمی مهمتر در
برویند .فراموش نکنید که نکشیدن بهموقع این دندانها
ّ
محل
باعث میشود دندانهای دیگری یا نهفته بمانند ،یا در
نامناسب برویند و مشکالت پیچیدهتر ایجاد کنند.
کشیدن دندان دائمی برای ایجاد فضای کار
در زمان درمان ارتودنسی
گاهی به دالیل دیگری هم دستور کشیدن دندان داده
میشود:
 وقتی شما دندانهای برجستهای دارید که باید به
عقب رانده شوند ،حتّی وقتی بهظاهر بینظمی و شلوغی
وجود ندارد.
 وقتی شلوغی دندانها زیاد است و جای کافی برای
حضور همۀ دندانها نیست.
 وقتی دندانها به قدری جابهجا شدهاند که برای هدایت
ّ
محل مناسب باید دندانهایی از مجموعه حذف
آنها به
شوند.
در این موارد ارتودنتیست دستور کشیدن دندان را
طراحی و اجرا کند.
میدهد تا بتواند درمان مورد نظر را ّ
آیا میشود دندان خراب را برای ارتودنسی
کشید؟
ّ
گاهی بله و گاهی نه .درواقع دندان از محلی باید کشیده
شود که به نفع درمان مورد نظر باشد .گاهی اصرار برای
نگهداشتن دندان سالم و کشیدن دندان پوسیده (حتّی اگر
کنار دندان مورد نظر باشد) ،باعث میشود طول و هزینه و
عوارض درمان افزایش یابد.
دکتر صابر سیّد گوگانی
متخصص ارتودنسی
ّ
نشانی :تهران ،بلوار سعادت آباد ،خیابان  ،31پالک ،12
ساختمان آرسام ،واحد 17تلفن021-88682747 :

www. DrGogani.com

