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موسسة مهر پویای گیل
تلفن)013( 33755353-)013( 33110832 :
نمابر)013( 33764257 :
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مجلة سراسری هدیة مهر ،دوماهنامة پزشکی
شمارة 78
اسفند  -1396فروردین 1397

پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

اگر میتوانید هر روز را نوروز كنید؛ یعنی رد راه خدا هب یكد یگر هدهی بدهید و با
یكد یگر پیوند داشته باشید.
دعائماالسالم

نوبهار است رد آن کوش که خوشدل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
چنگ رد رپده همین می دهدت پند ولی
رد چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
نقد عمرت ببرد غصه دنیا هب گزاف
گر چه راهیست رپ از بیم ز ما ات رب دوست
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

س
ن
ا
ل
م
و
ت گ ش بارك

که بسی گل بدمد باز و و رد ل با ی
که تو خود دانی اگر زریک و عاقل باشی
وعظت آن گاه کند سود که اقبل باشی
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
ی م
ش
ک
ش
گرشب و روز رد ا ن قصه ل با ی
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

مناسبتاهي تقویمي
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دیابتیها در نوروز مراقب باشند
آغاز سال نو و تعطیالت نوروزی ایّام
بسیار مناسبی را برای مسافرت در اختیار
توجه
خانوادههای ایرانی قرار میدهد .با ّ
به شیوع دیابت بهخصوص نوع دو الزم
است برای جلوگیری از اختالل در تنظیم
قند خون این گروه از بیماران ،قبل از
مسافرت تمهیداتی را در نظر داشته
اهم موارد میپردازیم:
باشند .در زیر به ّ
دکتر زهرا عباسی رنجبر
 کارت شناسایی دیابت و نسخۀ
پزشک یا دفترچۀ درمانی خود را به همراه داشته باشید.
 داروهای خود را فراموش نکنید .به مقدار دو برابر مصرف عادی
طی پرواز یا مسافرت
برای طول سفر دارو به همراه داشته باشید .در ّ
با اتومبیل داروهای خود را در یک کیف دستی همراه خود داشته
باشید و به درون کابین هواپیما یا داخل اتومبیل ببرید .حتّی در
مورد انسولین چه از نوع قلمی و چه از نوع ویال حتماً آنها را در
کیف دستی همراه خود داشته باشید .برای سفرهای چندروزه نیازی
به گذاشتن انسولین در فالسک یخ یا کیفهای یخی نیست ،بلکه
آنها را فقط از محیط گرم مانند کنار بخاری یا سایر وسایل گرمایی
و نور مستقیم خورشید دور نگه دارید.
 در صورت سفرهای زمینی به مناطق گرمسیری یا گرمای باالی
 28درجه از کیفهای مخصوص حمل انسولین استفاده کنید.
 میانوعدۀ کافی در اختیار داشته باشید .همۀ بیماران دیابتی
باید از سه وعدۀ غذای رژیمی و حداقل سه میانوعده استفاده کنند
طی سفر در دسترس
که قبل از سفر باید آنها را ّ
تهیه کنند و در ّ

خود داشته باشند .همچنین کسانی که در معرض افت قند هستند،
حتماً آب نبات ساده ،قند ،قرص یا ژل گلوکز ،آب میوههای پاکتی و
بیسکویت فیبردار در اختیار داشته باشند تا در مواقع لزوم از آنها
استفاده کنند .میوههای خشک و آجیل بدون نمک میانوعدههای
مناسبی در این مواقع هستند .گاهی در سفرهای هوایی تأخیر
در پرواز باعث ماندن ساعتها در فرودگاه میشود .در این مواقع
استفاده از میانوعده به تعادل قند خون کمک میکند.
 تجهیزات مربوط به اندازهگیری قند خون و وسایل مربوط به
تزریق انسولین را به مقدار دو برابر حالت عادی به همراه داشته
باشید و در کیف دستی همراه خود قرار دهید.
 اگر از هواپیما برای مسافرت استفاده میکنید ،حتماً خدمۀ
هواپیما و حتّی قسمت بازرسی را از بیماری خود ّ
مطلع کنید تا
هنگام عبور دادن داروها با مشکلی مواجه نشوید .اگر تنها سفر
میکنید ،حتماً اطرافیان خود را از ابتال به دیابت آگاه کنید.
 آفتاب گرفتن طوالنی در ساحل میتواند باعث افزایش قند
خون شود .از طرف دیگر در هوای گرم سرعت جذب انسولین بیشتر
میشود و خطر افت قند وجود دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی
دفعات کنترل قند خود را افزایش دهید .در آب و هوای سرد افت
قند خطرناکتر است .همچنین افرادی که دچار نوروپاتی دیابتی
(درگیری اعصاب محیطی) هستند ،باید مراقب یخزدگی پاهای خود
باشند و پای خود را با پوشیدن جورابهای پشمیو ضخیم گرم نگه
حس پاها کاهش مییابد.
دارند؛ چون در نوروپاتی عموماً ّ
 اگر به خارج از کشور مسافرت میکنید ،در مورد عادات تغذیهای
متخصص یا کارشناس تغذیه
آن کشور تحقیق کنید و با مشورت با
ّ
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غذاهای مشابه مناسب خود را شناسایی کنید.
 مسافرت هر قدر هم شادیبخش باشد ،استرس و افزایش ترشّ ح بعضی
هورمونهای استرس را خواهد داشت؛ بنابراین ممکن است در هر حالت افزایش
قند وجود داشته باشد که در افراد تحت درمان با انسولین با افزایش مختصر
مقدار انسولین این مورد اصالح میشود .اگر فقط از داروهای خوراکی قند استفاده
میکنید ،از دستکاری داروهای خوراکی پرهیز و رژیم را رعایت کنید .همچنین
تحرک داشته باشید تا قند بهتدریج
مصرف بیشتر مایعات بدون قند و افزایش ّ
کاهش یابد .البته عددهای باالی قند نیاز به مراجعه به یک مرکز پزشکی دارد.
 برای پیشگیری از لخته شدن خون در اندام تحتانی هر یک تا دو ساعت برای
چند لحظه حرکت و پیادهروی داشته باشید .حتّی در کابین هواپیما هم میتوانید
چند لحظه قدم بزنید .کفش راحت بپوشید.
 اگر از ویال انسولین استفاده میکنید ،برای کشیدن انسولین در داخل کابین
هواپیما نیاز به تزریق هوا به داخل ویال ندارید.
 در سفر به مناطق خاص اگر الزم است از واکسن مناسب توصیهشده در آن
ناحیه استفاده کنید.
تحرک حداقل  150دقیقه در هفته را حفظ کنید .پایان هر روز و قبل از خواب
ّ 
پاهای خود را معاینه کنید و با آب و صابون مالیم شستوشو دهید .از راه رفتن
بدون کفش یا دمپایی حتّی در سواحل و استخرهای بهخصوص آب گرم امتناع کنید.
 از مصرف الکل پرهیز کنید و به مقدار کافی آب بنوشید تا از کمآبی بدن
پیشگیری شود.
 سعی نمایید از مصرف سبزیجات تازه و بهداشتی و همچنین میوه ها در طی
مسافرت هم بهره مند شوید.
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سفری ّ
لذتبخش با خاطرات خوش برای
همگان آرزومندم.
دکتر زهرا عباسی رنجبر
تخصص غدد درونریز و متابولیسم
فوق
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکی دانا،
طبقۀ هشتم ،واحد  ۸۳تلفن013-۳۳۱۳۱۸۶۲ :

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

Website: www.mehrinstitute.org

Email: hediehmehr@yahoo.com
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قدیمیترها یادشان است ،مدارس معلّممحور
سن خیلیها
بودند و امتحانات ثلثی .شاید به ّ
قد ندهد ،ا ّما از وقتی «من» معنای منیت
پیدا کرد ،امتحانات ترمی شد .به گذشته که
بر میگردم ،یادم میآید از شهریور برنامه
برای خواندن درسها در طول ترم بود ،ا ّما
معموالً کاری مییافتیم یا کاری میساختیم
برای نخواندن .به پایان ترم که نزدیک
امیرحسین خلخالیراد میشدیم ،نفسها در سینه حبس میشد و
شر
اراده
ّ
مصمم که ح ّتی به لطف شب امتحانی خواندن هم شدهّ ،
اعظ م -که نگاههای پُرمهر بزرگترهای خانواده بود -دفع شود.
در گیرودار زندگی جوانیام -که آسیمهسر طی میشود -به این
ی نگاه میکنم که
شب امتحانی بودنم به عنوان یک سبک زندگ 
پیروان فراوان دارد .هرچه در حال گران شدن باشد ،طرفدارانش
ی که نامزد میکند ،تعداد خواستگارانش
بیشتر میشود .دختر دمبخت 
بیشتر میشود؛ شب قبل چهارشنبهسوری عالقهمندان به س ّنت
حسنۀ خانهتکانی چند برابر میشوند ،بهگونهای که برای پیدا کردن
یک همیار در کار منزل تالشهای شبانهروزی هم بینتیجه خواهد
ماند و. ...
ی همۀ ما وجود دارد که اگر
از این مثالهای شب امتحانی در زندگ 
ن در اقتضای این نوشتار
قصه بگذاریم ،جانمایۀ سخ 
بنا را بر شرح ّ
نمیگنجد.
ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روزگار خوش نوروز ،۹۷
جانم برایتان بگوید از رابطۀ امتحان و نوروز ،اوایل بهمنماه هر سال
ی سوزن انداختن نیست؛
بیشتر مطبهای تغذیه و رژیمدرمانی جا 

اگر بخواهیم جمعیت بیماران را -که برای شرایط خاص خود به این
مراکز مراجعه میکنند -جدا کنیم ،شاید نیمی از مراجعات برای
تناسب اندام است که حتماً میخواهند در بهمنماه فورا ً ویزیت شوند
و رژیم خود را شروع کنند و در صورت شکست خوردن در گرفتن
نوبت حتماً سرخود رژیم میگیرند تا مطمئن شوند که تا شروع نوروز
از وزن روی ترازوی خود کمتر هستند .این دوستان معموالً از شروع
نوروز بیخیال رهنمودهای صدوبیستوچهار هزار پیامبر ذهن خود
میشوند و دام چهرۀ دلفریب تنها شیطان خوشمزۀ عالم یعنی غذا
میافتند ،ا ّما چند سؤال مطرح است :آیا چند مهمانی و دورهمی
خانوادگی یا یک سفر جمعوجور کمهزینه به دیار عثمانی یا همین
دوبی فسقلی یا سفرهای کاری به پاتایا ،فیفی و پوکت ارزش این
همه تالش برای تناسب اندام ،آن هم بهصورت شب امتحانی را دارد؟
مدت بدون اصالح سبک زندگی
آیا میدانیم وزنی که در کوتاه ّ
تغییر میکند ،امکان تو ّقف ادامۀ روند کاهش وزن یا ح ّتی برگشت
وزن کاسته را دارد؟
آیا میدانیم کاهش سریع وزن و برگشت سریع به عادات غذایی
قبلی باعث بیش از پیش شدن کیلوهای چربی بدن فرد حتّی بدون
اندکی تغییر وزن وی میشود؟ (اصطالحاً درصد چربی بدن فرد باال
میرود)
د تناسب اندام دارند ،چند نکتۀ مهم را در
افرادی که قص 
ذهن داشته باشند:
شب امتحانی وزن کمکردن بسیار خطرناکاست.
تناسب اندام و کاهش وزن دو دنیای جدا در حیطۀ رژیمدرمانی
هستند.
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تاهي تقویمي
مناسب 

مدت طوالنی تجربه
عزیزانی که بعد از یک دورۀ سخت رژیمی ،رژیمشکنی روحانگیز بعد از آن را به ّ
میکنند ،بیشتر منتظر ابتال به بیماریهای مرتبط با چاقی باشند.
قبل ا ز شروع روند درمان تغذیهای کاهشوزن لطفاً آمادگیکامل روحی و ذهنی نسبت به این مسئله
پیدا کنید.
برای خود هدف بسازید؛ نداشتن هدف به معنای پذیرفتن شکست است.
اهداف خود را با مشاور و عزیزانتان به اشتراک بگذارید.
حدی بزرگ باشد که روحیۀ جنگندگی در شما حفظ شود.
هدفتان باید به ّ
از گفتن واژۀ رژیمم ،میل ندارم ،مرسی نمیخورم و ...نهراسید .این واژهها و عبارتها درست شدهاند
تا شما سر قولتان بمانید و رژیم را نشکنید.
در صورتی که رژیمتان را شکستید ،از همان لحظه رژیم خود را از سر بگیرید و این کار را به روزهای
بعد مؤکول نکنید ،چراکه این انتقال باعث خریدن زمان برای تقلّبهای پُربارتر بعدی میشود .شیطان
همواره در کمین است.
شما قرار نیست ّ
کل زندگی خود را در رژیم باشید ،بلکه فقط باید از اصولی خاص پیروی کنید که
شما را در رسیدن به هدف نهایی یاری میکند.
به یاد داشته باشید که تفاوت انسانهای قوی توانایی در «نه» گفتن است ،این شما هستید که با به بند
کشیدن جسمتان روحتان را آزاد میکنید .امیدوارم در سال  ۹۷خطوات شیطانی غذاهای رنگارنگ هیچگاه
نتواند بر رهنمودهای صدوبیستوچهار هزا ر پیامبر ذهنتان پیروز شود.
امیرحسین خلخالیراد
کارشناس تغذیه و رژیمدرمانی
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،برج ن ّواب ،طبقة هفتم ،واحد 13

مصرف روزانۀ ساالد
و جوانی مغز!

ش جدید با بررسی حدود هزار فرد
ایرنا :نتیجۀ یک پژوه 
با میانگین س ّنی هشتاد سال نشان میدهد که مصرف
مهمی در حافظه و سالمت مغز دارد.
روزانۀ ساالد نقش ّ
این پژوهش نشان میدهد مصرف حتّی یک واحد ساالد
متش ّکل از انواع سبزیجات مانند کاهو و اسفناج نقش
مهمی در حافظه و سالمت مغز دارد.
بسیار ّ
ش -که محقّقان دانشگاه تافتز در امریکا
این پژوه 
انجام دادند -نقش تغذیه را بر سالمت مغز و جلوگیری از
دمانس بیش از پیش تأیید میکند .پژوهشگران مصرف
روزانۀ ساالد به اندازۀ حداقل یک فنجان و نیم را برای
سالمت مغز و جلوگیری از کاهش حافظه توصیه میکنند.
سبزیهای تیرهرنگ به دلیل افزایش موا ّد ّ
مغذی بهترین
گزینه برای ساالد است .برخی از خواص ساالد عالوه بر
کاهش احتمال بروز دمانس عبارتاند از:
 کاهش وزن
 تأمین ویتامینهای مورد نیاز بدن
 کاهش تمایل به غذاهای پُرکالری و حاوی
کربوهیدرات زیاد
 افزایش شادابی پوست
 تأمین چربیهای غیراشباع
نتایج این پژوهش در نشریۀ  Neurologyمنتشر
شدهاست.

تلفن013-33132645 :

رژیم مدیترانهای احتمال موف ّقیت بارداری
به روش  IVFرا افزایش میدهد.
ایرنا :به گزارش پایگاه خبری مدیکالساینس ،پژوهشگران دانشگاه
 Harokopionدر آتن با بررسی  250زن یونانی دریافتند رژیم غذایی
مدیترانهای در مو ّفقیت بارداری به روش  IVFبسیار مؤثّر است .این پژوهش
نشان میدهد احتمال بارداری و تولّد نوزاد زنده و سالمت در مادرانی که رژیم
غذایی مدیترانهای دارند 66 ،درصد بیشتر است.
ادامۀ این پژوهش نشان
میدهد که رژیم غذایی و
سبک زندگی سالم در مردان
نیز به اندازۀ زنان مؤثّر است و
رژیم غذایی مدیترانهای باعث
بهبود کیفیت اسپرم میشود.
رژیم مدیترانهای بهطور معمول
شامل چربیهای اشباعنشده
مانند روغن زیتون ،آجیل و
آووکادو همراه با سبزیهایی
مانند کرفس ،اسفناج و هویج
است .این سبزیها غنی از نیتریت و نیترات هستند و ترکیب این دو گروه غذایی
باعث تشکیل اسیدهای چرب نیترو میشود .در رژیم غذایی مدیترانهای جایی
برای گوشت قرمز ،غذاهای فرآوریشده و قندهای مصنوعی وجود ندارد .استفاده
از مقادیر زیاد میوه ،سبزیجات ،روغن زیتون ،لوبیا ،غلاّ ت و محصوالت لبنی
کمچرب در این رژیم غذایی توصیه شده است .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Human Reproductionمنتشر شده است.
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عجیبترین افسانههای ژنتیکی!
به مناسبت روز جهانی بیماریهای نادر
هدیه فاضل تولمی

سندرم پری دریایی ()sirenomelia
سیرنوملیا یک ناهنجاری مادرزادی بسیار نادر و کشنده است.
شیوع آن یک مورد در هر شصت هزار تا صد هزار حاملگی است.
سیرنوملیا با چسبندگی کامل اندام تحتانی ،نبو ِد ژنیتال خارجی،
نبو ِد کلیهها و ناهنجاری آنورکتال مشخّ ص میشود.
سیرنوملیا شدیدترین وضعیت ناهنجاری سندرم رگرسیون
کودال است .گرچه تشخیص پرهناتال حتّی در اواخر سه ماهة اول
گزارش شده است ،تشخیص زودرس این سندرم در سه ماهة اول
یا دوم بارداری و خاتمة زودرس حاملگی سبب کاهش ترومای
ناشی از ختم حاملگی یا زایمان در ماههای باالتر خواهد شد.

سندرم زیبای خفته ()Hypertrichosis
سندرم زیبای خفته بیماری نادری است که شخص مبتال
احتیاج به خواب زیادی دارد که گاهی به بیست ساعت در
شبانهروز میرسد .معموالً شخص مبتال تمایل زیادی به غذا
خوردن (پرخوری جبری) ،تمایل جنسی زیاد ،تو ّهم ،گمگشتگی
و کجخُ لقی دارد .بعضی از محقّقان عقیده دارند که این بیماری
زمینة ارثی دارد و بعضی دیگر اعتقاد دارند که این اختالل یک
بیماری خودایمنی است.

سندرم گرگینه ()Kleine_Levin-syndrome
پرمویی یا سندرم گرگینه نوعی بیماری است که ویژگی آن رشد
زیاد مو روی همة سطوح بدن است .این سندرم میتواند هم مردان
و هم زنان را گرفتار کند ،ولی بسیار نادر است .رشد غیرعادی
مو ممکن است صورت و بدن فرد را بپوشاند یا فقط قسمتهای
کوچکی از بدن را تحتتأثیر قرار دهد .منشأ این بیماری میتواند
ژنتیکی یا اکتسابی باشد .پرمویی همچنین میتواند دندانها و لثهها
را دچار مشکل کند .لثهها ممکن است بزرگتر از حالت عادی شوند
یا بعضی دندانها ممکن است وجود نداشته باشند .علل بیماری
پرمویی هنوز بهخوبی شناخته نشد ه است ،با این حال نوعی از
آن وجود دارد که از والدین به فرزندان میرسد .پرمویی ارثی
ممکن است به علّت دوباره ف ّعال شدن ژنهایی باشد که موجب
رشد زیاد مو میشوند .این ژنها در زمان تکامل بشر اولیه خاموش
شدهاند؛ به دلیل جهش ژنی -که دلیل آن هنوز مشخّ ص نشده-
زمانی که جنین هنوز در رحم مادر قرار دارد ،این ژنها روشن
میشوند .پرمویی اکتسابی نیز میتواند علّتهای مختلفی داشته
باشد ،ازجمله مشکالت تغذیهای ،سرطان ،مصرف داروهای خاص
مانند هورمونهای مردانگی یا داروهای تقویت رشد مو .پرمویی
هیچ درمان قطعیای ندارد و برای جلوگیری از بروز نوع ژنتیکی آن
نمیتوان کاری کرد .با امتناع از مصرف داروهای خاص ممکن است
احتمال بروز نوع اکتسابی آن کاهش یابد .از بین بردن مو به وسیلة
تیغ ،موم ،اپیالسیون و  ...روشی مو ّقتی برای مقابله با پرمویی است.
حساسیتهای پوستی
همچنین این روشها ممکن است باعث ّ
شوند.
جراحی لیزری
و
الکترولیز
شامل
ت
بلندمد
معالجة
های
ش
رو
ّ
ّ
است .الکترولیز نابود کردن فولیکولهای مو به وسیلة بارهای
جراحی لیزری با استفاده از تاباندن لیزر
الکتریکی کوچک است .در ّ
روی فولیکولها آنها را از بین میبرند.
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سندرم مرد سنگی ()Stone Man Syndrome
سندرم مرد سنگی بیماری نادری است که حدود دویست نفر در دنیا
به آن مبتال هستند .این بیماری بر اثر یک جهش ژنتیکی کوچک در
سلولهای ماهیچهای ،آنها را به استخوان تبدیل میکند .این بیماری
معموالً از اطراف گردن شروع میشود و بهتدریج به ّ
کل بدن سرایت
مجسمهای انساننما تبدیل میشود
میکند و در مراحل پایانی شخص به
ّ
ً
مجسمه او را جابهجا
یک
مانند
ا
دقیق
که امکان خم شدن را ندارد و
ّ
میکنند .با نفوذ بیماری به اندامهای داخلی ،مرگ شخص فرا میرسد .این
خاصی نیست و هر شخصی
بیماری وابسته به هیچ نژاد ،سن و یا جنس ّ
ممکن است به آن مبتال شود.

سندرم آلیس در سرزمین عجایب
()Alice in Wonderland Syndrome
تص ّور کنید که چشمانتان گرم شده است و بهآرامی به خواب فرو
متوجه میشوید که دستتان باد کرده و به اندازة
میروید ،ا ّما ناگهان
ّ
غولآسایی میرسد ،یا لوازم اتاق خوابتان بهسرعت آب میروند و
آنقدر کوچک میشوند که در خانهای عروسکی جای میگیرند .این
وضعیت حقیقتاً رخ نمیدهد ،ا ّما افرادی با نوعی اختالل خاص به نام
سندرم «آلیس در سرزمین عجایب» یا به اختصار  AIWSچنین
حالتی را تجربه میکنند و اگر از آنان بپرسید ،بزرگ و کوچک شدن
در نظرشان کام ً
ال واقعی است .معموالً سندرم فوق بین پنج تا ده
سالگی به وجود میآید و نهایتاً تا اواخر دورة نوجوانی دیگر اثری از
آن مشاهده نمیشود .در حال حاضر هیچ درمانی برای  AIWSوجود
ندارد ،زیرا ابتدا محقّقان باید عوامل بهوجود آورندة آن را تشخیص
دهند .محقّقان معتقدند که میگرن ،صرع و عفونتهای ویروسی با
این عارضه مرتبطاند .برخی دیگر نیز میگویند تص ّور کوچک و بزرگ
شدن اشیاء میتواند نوعی هشدار مغز برای آغاز میگرن باشد .برخی
متخصصان بر این باورند که  AIWSیک بیماری وراثتی است .جالب
ّ
است بدانید که لوئیس کارول ،نویسندة رمان «آلیس در سرزمین
عجایب» ،بارها به سردردهای عصبی و میگرن در نوشتههایش اشاره
کرده است و برخی میگویند او چند بار دچار حمالت صرع شده
است ،به همین دلیل بعضی محقّقان معتقدند که ایدة اصلی این
داستان معروف از تجربیات شخصی نویسنده بیرون آمده ،اختاللی که
در آن زمان ناشناخته بود.

سندرم فرشته یا آنجلمن
()Angelman Syndrome
سندرم آنجلمن یک بیماری ژنتیکی پیچیده است که
عمدتاً روی سیستم عصبی تأثیر میگذارد .ویژگیهای
شاخص این بیماری شامل تکوین تأخیریافته ،ناتوانی
تحرک و تعادل
ذهنی ،مشکالت گفتاری شدید و مشکل در ّ
(آتاکسی) است .بیشتر کودکان بیمار همچنین دارای تش ّنج
(صرع) و اندازة کوچک سر (میکروسفالی) هستند .تکوین
تأخیریافته بین شش تا دوازده ماهگی چشمگیر است و سایر
عالئم و نشانههای شایع در اوایل کودکی ظاهر میشوند.
کودکان مبتال به سندرم آنجلمن چهرهای شاد دارند و
مدام دستهای خود را به هم میزنند .بیشف ّعالی ،تمرکز
مدت و تمایل به آب در این بیماران شایع است .بیشتر
کوتاه ّ
کودکان بیمار اختالل خواب دارند و میزان خواب آنان از
حالت عادی کمتر است .با افزایش سن ،افراد مبتال به سندرم
تحرکتر میشوند و مشکالت خواب آنان افزایش
آنجلمن کم ّ
مییابد .با وجود این ،افراد بیمار همچنان ناتوانی ذهنی،
مشکالت گفتاری شدید و تش ّنج را در طول زندگی خود
دارند .افراد بالغ مبتال به سندرم آنجلمن دارای ویژگیهای
چهرهای متمایزی هستند .سایر ویژگیهای شایع شامل
پوست بور با موهای رنگی روشن و انحنای ستون فقرات
(اسکولیوزیس) است .به نظر میرسد که طول عمر این افراد
در محدودة طبیعی قرار دارد.
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بیماری پروانهای ()Epidermolysis bullosa
بیماری پروانهای یک بیماری ارثی در بافتهای پوستی است که در
پوست و غشای مخاطی تاول ایجاد میکند .شیوع این بیماری یک در
شدت بیماری از مالیم تا کشنده تغییر میکند.
پنجاه هزار نفر استّ .
این بیماری از یک جهش ژنتیکی در کراتین یا کالژن ایجاد میشود
و در تمامی گروههای قومی و نژادی رخ میدهد و بهطور مساوی بر
شدت شکننده خواهد شد
مردان و زنان اثر میکند .در نتیجه ،پوست به ّ
و کوچکترین اصطکاک یا آسیبی الیههای پوستی را جدا و تاول ایجاد
میکند .افراد مبتال به این بیماری در معرض خطر سرطان پوست قرار
دارند.

سندرم مرد درختی
( )Epidermodysplasia verruciformis
سندرم مرد درختی یک بیماری بسیار نادر ژنتیکی و
ارثی پوستی است که یکی از عواقب آن ،احتمال باالی
ِ
وقوع سرطان پوست در بیماران مبتالست .مشخّ صة این
شدت در معرض ابتال به ویروس
بیماران آن است که به ّ
پاپیلوم انسانی پوستی قرار دارند که در نتیجة رشد
بیرویة ویروس ،ماکولها و پاپولهای پوستهدهنده و
فلسمانند بسیاری در پوست بدن و بهویژه در ناحیة
دستها و پاها ایجاد میشود .عالئم بیماری معموالً خود
را تا بیست سالگی نشان میدهد ،ا ّما گاهی ممکن است
این بیماری در میانسالی آغاز شود.

سندرم صورت شیر ()Leontiasis Ossea

این سندرم ژنتیکی بسیار نادر است و ازجمله ویژگیهای
اصلیاش هم میتوان به رشد بیش از اندازة استخوانهای
صورت و جمجمه اشاره کرد .به لحاظ ف ّنی سندرم صورت
شیر ابدا ً یک بیماری محسوب نمیشود و در عوض از عالئم
مربوط به بیماریهای دیگر است .با افزایش ابعاد و اندازة
استخوانهای صورت ،کارکرد اعضای آن از قبیل دهان،
بینی و سینوسها با اختالل روبهرو میشود و در نهایت با
از بین رفتن عصبهای بینایی به دلیل فشار وارده از طریق
استخوانها ،فرد بیناییاش را از دست میدهد.

هدیه فاضل تولمی
مؤسسة فنّاوریهای
درمانی
کادر
عضو
و
ژنتیک
کارشناس ارشد
ّ
نوین پزشکی مهر

11

مجلة پزشکی

اسفند  - 96فروردین 97

تاهي تقویمي
مناسب 

توصیـههایی برای تغـذیۀ کودکـان
در ا ّیام نـوروز
یکی از مشکالت کودکان در ایام نوروز پُرخوری و خوردن تنقّالت است که پیامد آن بیاشتهایی است .از طرف دیگر
توجه به کالری باالی آن خاصیت چاقکنندگی دارد و مصرف بیش از بیست گرم این تنقّالت
خوردن آجیل و شیرینی با ّ
باعث افزایش وزن در کودکان و چاقی آنان میشود .البته مصرف آجیل و شیرینی قبل از غذا باعث بیاشتهایی کودکان
میشود و کموزنی را در کودکان کموزن تشدید میکند .والدین باید مواظب خوردن میوهجات نیز در ایّام نوروز باشند
و د ّقت کنند که کودکان چاق قبل از غذا و کودکان کموزن بعد از غذا میوه نخورند تا بتوانند هضم و جذب خوبی
داشته باشند.
دکتر اسماعیل نورصالحی

در ایّام نوروز کودکان همواره درگیر دو گونه بیماری گوارشی
میشوند:
 پُرخوری و خوردن موا ّد پُرانرژی با میزان فیبر پایین و یبوست
 تغذیه در مسیر راه و مشکالت گوارشی به دلیل اختالالت
حرکتی دستگاه گوارشی مثل اسهالهای عفونی
توصیههای بهداشتی
 برای پیشگیری از یبوست و دلپیچه ،مصرف کمتر موا ّد
پُرانرژی مثل پسته ،فندق ،گردو و شیرینیها توصیه میشود .برای
کنترل کودکان بهتر است آجیل عید خود را از اقالمی
تهیه کنید که حاوی ترکیبات ملین و فیبردار مانند
ّ
آلو ،انجیر ،کشمش و توت خشک باشد.
 برای پیشگیری از اسهال عفونی بهتر
است در بین راه در محلهایی غذا خورده
شود که از نظر بهداشتی مورد تأیید باشند.
گاهی خانوادهها فکر میکنند که چون غذا
پخته شده ،عامل میکروبی کمتری دارد،
ی که بیشتر اوقات ظرفها و
در حال 
محیط غذاخوری بهخصوص در بین
راه دارای مقدار باالیی میکروب
هستند که دستگاه گوارشی را

دچار عفونت میکند.
ً
 در طول سفر حتما هر خانواده از آب معدنی بنوشند .هرگز از
آبخوریهای عمومی -که تنها یک لیوان دارند و همه از همان لیوان
آب مینوشند -استفاده نشود.
برخی از عادات غلطی که در ایّام نوروز منجر به
اضافهوزن و چاقی کودک میشود:
طی روز
 oمصرف زیاد انواع شیرینی و موا ّد غذایی شیرین در ّ
حد انواع تنقّالت ،بهخصوص مصرف افراطی
 oمصرف زیادتر از ّ
انواع آجیل
 oتمایل زیاد به مصرف غذاهای آماده و پُرکالری
 oدر برخی از کودکان ممکن است اشتهای کاذب
به خوردن موا ّد غذایی نیز مشاهده شود.
 oمصرف موا ّد غذایی زیاد همراه با تماشای
زیاد تلویزیون
دکتر اسماعیل نورصالحی
متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق،
ساختمان صدرا
تلفن013-33332191 :

زپشكي و سالمت
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نقش لوازم آرایش در بروز بیماریهای چشمی
قسمت اول

بسیاری از خانمها برای درشتتر نشان
دادن چشمهای خود مدام از انواع ّ
خط
چشمهای مایع یا مدادی استفاده میکنند.
برخی خانمها نیز دوست دارند برای پُرتر
نشان دادن ابروهایشان از انواع پُرکنندههای
ابرو مانند مداد ،سایه یا ماژیکهای ابرو
کمک بگیرند .بد نیست این گروه از خانمها
مکرر از لوازم
بدانند که استفادۀ روزانه و ّ
دکتر رضا قنبرپور مقدم آرایش مخصوص چشم و ابرو میتواند در
درازمدت باعث ریزش مژهها و ابروها شود؛ ضمن اینکه این محصوالت
ّ
باعث ایجاد آلرژیهای مختلف پوستی و چشمی میشوند؛ بهطوری
که شایعترین علّت آلرژی چشم یا اگزمای اطراف چشم و پلکها
استفاده از لوازم آرایش چشمی بهخصوص ّ
خط چشم است.
ممکن است شما سالها از یک ّ
خط چشم خاص استفاده کنید و
مشکلی هم برایتان ایجاد نشود ،ا ّما چشم یا پوست اطراف چشمهایتان
بعد از چند سال به آن واکنش نشان دهد و شما را به آلرژیهای
چشمی و پوستی مبتال کند .این نوع آلرژی که در اثر استفاده از
لوازم آرایش دور چشم ایجاد میشود ،میتواند عالئم پوستیای مانند
قرمزی ،خارش ،التهاب ،پوستهپوسته شدن لبههای پلک و اطراف
چشم را بهدنبال داشته باشد.
افرادی که از لوازم آرایش دور چشم و مژه و ابرو استفاده میکنند،
باید بدانند که احتمال و امکان ریزش ابروها و مژهها با این لوازم آرایشی
زیادتر میشود .یافتههای جدید نشان میدهد این محصوالت میتوانند
مخربی بر فولیکولهای موی مژهها و ابروها داشته باشند
در
ّ
درازمدت اثر ّ
و باعث ریزش تدریجی موهای ابرو و مژه و کمپشت شدن آنها شود.

استفاده از لوازم آرایش دور چشم با دو سازوکار
باعث آسیب چشم میشود:
 با ایجاد آلرژیهای چشمی منجر به بروز خشکی چشم و افزایش
نشانههای آن میشوند.
 با ایجاد خشکی چشم منجر به افزایش عالئم و نشانههای آلرژی
چشمی میشوند.
آلرژی چشمی
حساسیتی که معموالً
آلرژی عبارت است از یکسری واکنشهای ّ
زمینۀ ژنتیکی دارد و حدود پانزده درصد از جامعه را تشکیل میدهد.
واژۀ علمی آتوپی بخش عمدۀ این بیماران را شامل میشود .سندرم
حساسیت) یک بیماری ارثی است که بهصورت مغلوب
آتوپی (افزایش ّ
منتقل میشود .معموالً افراد هتروزیگوت فاقد عالئم بالینی هستند ،ا ّما
حساسیتزا قرار میگیرند ،عالئم بالینی
بهمحض اینکه در معرض موا ّد ّ
ً
بروز میکند؛ بنابراین بسیاری از افراد ظاهرا با آرایش دور چشم مشکل
چندانی ندارند ،ولی بسیاری دیگر بهمحض انجام آرایش دور چشم دچار
ناراحتی چشم میشوند .این افراد معموالً پس از انجام آرایش دچار
قرمزی و پُرخونی ملتحمۀ (سفیدی) چشم میشوند و احساس سنگینی،
خارش ،سوزش ،اشکریزش و ترشّ ح دارند .البته هر کدام از این عالئم
شدت این عالئم هم
میتواند در افراد مختلف عالمت بارز و غالب باشد و ّ
در افراد مختلف متفاوت است .بعضی از بیماران ا ّدعا میکنند که مث ً
ال
هر هفته یکبار اقدام به آرایش میکنند .باید به این افراد بگویم که در
مستعد آلرژی انجام یکبار آرایش هم میتواند حتّی تا سه ماه اثر
افراد
ّ
آلرژیک در چشم داشته باشد؛ بنابراین این افراد باید ابتدا نسبت به
تعویض موا ّد آرایشی اقدام کنند و هر کدام از این مواد اعم از ّ
خط چشم،
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ریمل ،مداد ابرو و ...را جداگانه آزمایش
حساسیت
کنند و اگر باز هم نسبت به آن ّ
داشتند ،نسبت به حذف دائمی آنها اقدام
کنند؛ چراکه اصرار بر ادامۀ استفاده از آنها
میتواند منجر به بروز بیماری مزمن چشمی
شود .به این صورت که در ملتحمۀ چشم،
سلولهایی به نام  mast cellوجود دارد
که در زمینۀ آلرژی و در تماس با موا ّد
حساسیتزا با تولید واسطههای شیمیایی
ّ
متعدد ازجمله هیستامین و فاکتور رشد
ّ
حساسیتی در
فیبروبالست باعث بروز عالئم ّ
چشم میشوند و ادامۀ این روند باعث کاهش
کارایی سلولهای مترشّ حۀ موکوس اشک در
ملتحمه میشود که خود باعث بروز اختالل
در اجزای تشکیلدهندۀ اشک میشود و
بروز خشکی چشم را تسریع میکند.
خشکی چشم
خشکی چشم یک بیماری سیستم
اشکی و سطح چشم است که باعث بروز
عالئم چشمی ازجمله تحریکپذیری
چشم ،اختالل بینایی و ناپایداری الیۀ
اشکی در سطح چشم میشود و منجر
به از بین رفتن یکپارچگی الیۀ اشک
بر سطح قرنیه و ملتحمه میشود .اشک
دارای سه الیه است:
• الیۀ آبکی که از غدد اشکی اصلی
و فرعی ترشّ ح میشود و در هنگام
واکنشهای هیجانی ازجمله گریه ترشّ ح
و از چشم خارج میشود.
• الیۀ چربی اشک که سطحیترین الیۀ
آن است و از غدد میبومین که در لبههای
پلکهای فوقانی و تحتانی بهصورت یک
ردیف چیده شدهاند ،ترشّ ح میشود.
• استفاده از مدادهای ّ
خط چشم عالوه
بر اثر آلرژیک ،میتواند در اثر استفادۀ
نادرست منجر به خشکی چشم شود .به
این صورت که مالیدن مداد در لبههای
پلک (داخلتر از مژهها) میتواند با انسداد
سوراخهای غدد میبومین منجر به التهاب
این غدد شود و ترشّ ح جزء چربی اشک
را مختل کند و با تسریع و تسهیل در
تبخیر اشک منجر به بروز عالئم خشکی
چشم شود .التهاب غدد میبومین و انسداد
مجرای مترشّ حۀ این غدد میتواند منجر
به ایجاد گلمژه و بیماریای به نام
شاالزیون شود .شاید بسیاری از شما دیده
باشید که قسمتی از پلک به اندازۀ یک
عدس برجسته میشود که معموالً هم
دردناک نیست؛ این همان شاالزیون است
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جراحی است.
که در بسیاری از مواقع درمان آن ّ
• الیۀ موسین اشک که از بافت پوششی یا اپیتلیوم ملتحمۀ چشم ترشّ ح میشود .بروز
واکنشهای آلرژیک میتواند باعث آزادسازی یکسری موا ّد شیمیایی مثل سیتوکینها،
اینترفرون گاما و اینترلوکین در ملتمحۀ چشم شود و منجر به آسیب بافت پوشش ملتحمه و
تخریب سلولهای مترشّ حه جزء موسین اشک شود .اختالل در ترشّ ح هر کدام از الیههای ذکر
شده ،پایداری فیلم اشکی را از بین میبرد و منجر به خشکی چشم میشود .تماس بافت پوششی
سطح ملتحمه و قرنیه با الیۀ اشکی غیرطبیعی منجر به تحریکپذیری سطح چشم میشود و
ترشّ ح آنزیمهای التهابی را ف ّعال میکند و این فرایند بهصورت یک دورۀ معیوب ادامه پیدا میکند
مدتی
حسی سطح چشم میشود؛ بنابراین بیمار برای ّ
و ادامۀ این روند باعث کاهش اعصاب ّ
عالئم آن را کمتر احساس میکند و ادامۀ مصرف موا ّد آرایشی منجر به التهاب مکانیکی بیشتری
مخرب در سطح چشم میشود.
میشود که این التهاب خود باعث افزایش مدیاتورهای شیمیایی ّ
عالئم و عوارض بالینی
مکرر و همهروزه انجام دهند ،با شکایت از
های
ش
آرای
دارند
بسیاری از افرادی که عادت
ّ
ناراحتی چشم مراجعه میکنند .این در حالی است که خیلی از افرادی هم که دچار عوارض
ناشی از آرایش دور چشم هستند ،در معاینههای دورهای چشم هیچ عالمت بالینیای ندارند،
ولی در معاینۀ پزشکی نشانههای شروع سندرم خشکی چشم در آنان مشهود است .شاید علّت
تحملپذیری افراد باشد .از آنجا که در این افراد جزء موسین
این تناقض وجود تفاوت در میزان ّ
و چربی اشک دچار اختالل میشود ،معموالً در تمام ساعات بیداری دچار عالئم هستند.
از شکایتهای مختلف این افراد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تاری دید گذرا که گاه با پلک زدن اصالح میشود.
 سوزش چشم که در هنگام مطالعه ،تماشای تلویزیون و رایانه تشدید میشود.
 احساس خشکی که با ایجاد اختالل در پلک زدن منجر به درد و سنگینی چشم میشود.
 احساس جسم خارجی که در اثر تماس پلک با سطح خارجی چشم رخ میدهد .از آنجا
که تغییر ترکیب اشک باعث بروز نوعی خشکی چشم میشود ،بنابراین عم ً
ال بین سطح چشم
و قرنیه فقط قسمت آبکی اشک وجود دارد و این باعث بروز اصطکاک و احساس جسم خارجی
میشود .دقیقاً مانند آن است که در مورد لوالی در به جای روغن از آب استفاده کرده باشیم.
 خارش :آزاد شدن مدیاتورهای شیمیایی مثل هیستامین و  IgEدر اثر آلرژی باعث
بروز خارش چشم میشود.
ً
 قرمزی چشم :در اثر عوارض آلرژی و خشکی چشم این افراد معموال دچار چشمهای
قرمز هستند و از چشمان سفید بیبهرهاند.
لاّ
 خستگی چشم :تاری بینایی ناشی از فقدان فیلم اشکی مناسب باعث تق ی تطابقی و
بینایی میشود که خود باعث بروز خستگی چشم میشود .الزم به یادآوری است که حدود
دو سوم قدرت بینایی مربوط به قرنیه است که اختالل در فیلم اشکی باعث بروز اختالل
در عملکرد قرنیه میشود.

حساسیت به نور :عدم پخش شدن یکنواخت فیلم اشکی بر قرنیه باعث شکست نور
ّ
ّ
بهصورت نامنظم در سطح قرنیه شده و منجر به بروز فوتوفوبی میشود.
 اشکریزش :بسیاری از بیماران با این عالمت مراجعه میکنند و وقتی که گفته
تعجب میکنند .واقعیت این است که
میشود شما دچار عالئم خشکی چشم شدهایدّ ،
غدۀ اشکی
تحریکپذیری چشم و احساس جسم خارجی بهصورت رفلکسی باعث تحریک ّ
شده و منجر به اشکریزش میشود.
در شمارۀ بعد در رابطه با عوامل زمینه ساز در بروز بیماریهای چشمی به تفصیل
توضیح خواهیم داد.
دکتر رضا قنبرپور مقدم
متخصص چشم و لیزر ،عضو انجمن ج ّراحان چشم امریکا
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،جنب کلینیک پاستور ،ساختمان پزشکان فارابی
تلفن013-33125051 :

زپشكي و سالمت
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مردان هم به سرطان پستان مبتال میشوند!

دکتر سیّده ستاره رودباری

فراوانی سرطان پستان مردان در نواحی مختلف دنیا متفاوت است و بیشترین میزان شیوع را کشورهای آفریقایی دارند.
در آمریکا در سال  2007دو هزار و سی مورد سرطان پستان مردان شناسایی شد که ّ %1.1
کل موارد سرطان پستان را
در هر دو جنس شامل میشد .در آن سال  450مرد از این بیماری در آمریکا فوت شدند.
خطر سرطان پستان مردان با افزایش تماس با استروژن (مشابه سرطان پستان زنان) یا با کاهش آندوژن ارتباط دارد.
بیشترین ارتباط سرطان پستان مردان با سندروم کالینفلتر ( )XXYاست که  14تا  50درصد در افزایش خطر ابتال به
سرطان پستان مردان قرار دارند و ّ %3
کل موارد سرطان پستان مردان را به خود اختصاص میدهند .مردانی که ناقل ژن
 BRCA1و جهش ژن  BRCA2هستند نیز در افزایش خطر ابتال به سرطان پستان قرار دارند.

ندارد ،اغلب مردان در مراحل پیشرفتهتری از بیماری نسبت به زنان
موارد زیر به عنوان عوامل خطر ابتال به سرطان پستان در
مراجعه میکنند .تمام انواع هیستوپاتولوژیک (بافت آسیبشناسی)
مردان گزارش شده است:
سرطان پستان در مردان هم رخ میدهد و داکتال کارسینوم (سرطان
بیماری مزمن کبدی ،سیروز (التهاب شدید کبد) ،مصرف مزمن
مهاجم مجاری سینه)  %70موارد را
الکل ،شيستوزوميازيس ،سابقۀ التهاب
بیضۀ ناشی از اریون ،بیضههای از آنجا که تشخیص سرطان پستان در مردان شامل میشود ،ولی لوبوالر کارسینوم
توجه قرار نمیگیرد و برای مردان (سرطان غدد پستان) در مردان نادر
نزولنیافته ،آسیب بیضه و تماس زیاد مورد ّ
محیطی با هورمونهای زنانگی .در برنامۀ غربالگری ماموگرافی وجود ندارد ،است .بسیاری از موارد سرطان پستان
مقابل ژنیکوماستی (بزرگ شدن اغلب مردان در مراحل پیشرفتهتری از مردان ،هورمون مثبت هستند و درصد
مثبت بودن هورمونیشان نسبت
خوشخیم پستان مردانه در اثر رشد بیماری نسبت به زنان مراجعه میکنند.
به زنان بیشتر است و مشابه زنان
غیرطبیعی غدد پستانی) بهتنهایی
مرحلۀ بیماری عمدهترین عامل پیشآگهی است .طبق پژوهشهای
خطر ابتال به سرطان پستان مردان را افزایش نمیدهد.
انجامشده نتیجۀ درمان سرطان پستان مردان در قیاس با سرطان
تظاهرات بالینی سرطان پستان مردان مشابه سرطان پستان زنان
پستان زنان مرحله به مرحله یکسان است و جنس مرد بهتنهایی اثر
سن بروز دیرتر از زنان است ( 60سال در مقابل
است ،ا ّما
متوسط ّ
ّ
منفی بر نتیجۀ درمان ندارد ،ولی سرطان پستان مردان سیاهپوست
 53سال) .از آنجا که تشخیص سرطان پستان در مردان زیاد مورد
نتایج درمانی بدتری نسبت به مردان سفیدپوست دارد.
توجه قرار نمیگیرد و برای مردان برنامۀ غربالگری ماموگرافی وجود
ّ
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مردان به همان اصول سرطان پستان زنان استوار است و اصول انجام
درمان اولیۀ موضعی تمامیموارد سرطان پستان مردان ماستکتومی
آن نیز در سرطان پستان زنان و مردان یکسان است .تاموکسیفن
کامل (برداشتن کامل پستان) است .در بعضی از مردان در مراحل اولیه
اساس درمان هورمونی سرطان پستان
جراحی حفظ پستان را مورد نظر
میتوان ّ
قرار داد ،ا ّما از آنجا که در اغلب موارد مردانی که در معرض عوامل افزایش مردان هورمون مثبت است و هنوز
توده در ناحیۀ زیر آرئول قرار دارد و مقدار خطر قرار دارند ،بهتر است بهصورت پژوهشی که در آن از داروهای هورمونی
ّ
منظم سینهها و مناطق زیر بغل خود را آروماتاز اینهیبیتور (داروهایی که تبدیل
بافت پستانی اغلب مردان ناچیز است،
جراحی حفظ پستان مردان کنترل کنند و در صورت لمس تودۀ آندروژن به استروژن را مهار میکنند) در
امکان اجرای ّ
سرطان پستان مردان استفاده شده باشد،
همان
احی
جر
اجرای
در
شود.
ناممکن می
غیرمعمول به پزشک مراجعه کنند.
ّ
وجود ندارد .سرطان پستان متاستاتیک
جراحی غدد لنفاوی
برای
که
مالحظاتی
ّ
(گسترشیابنده) در مردان نیز مشابه سرطان پستان متاستاتیک زنان
در سرطان پستان زنان توصیه میشود ،برای سرطان پستان مردان
درمان میشود.
نیز مورد نظر قرار داده میشود و اغلب در شرایطی که درگیری غدد
لنفاوی بهصورت بالینی وجود ندارد ،توصیه به بیوپسی غدد لنفاوی
دکتر سیّده ستاره رودباری
پیشاهنگی میشود.
متخصص ج ّراحی عمومی
ّ
پستان
سرطان
در
ماستکتومی
انجام
از
پس
رادیوتراپی
انجام
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،خیابان نواب  ،85جنب آزمایشگاه دکتر
حیدری

تلفن013-33131683 :

ّ

مولکولهایی که روی گوشی تلفن همراه شما باقی میمانند ،در
مورد روش زندگی شما چه میگویند؟

با هر جسمی که تماس برقرار میکنیم،
آثار جزئیای از موا ّد شیمیایی ،مولکولها
و میکروبها بر آن باقی میگذاریم.
بر همین اساس پژوهشگران دانشکدۀ
پزشکی سندیهگو دانشگاه کالیفرنیا و
دانشکدۀ داروسازی اسگگز با نمونهبرداری
از مولکولهای باقیمانده بر تلفنهای
همراه قادر به ساخت روشهای زندگی
عذرا غیبی
دارندۀ تلفن همراه شدهاند که شامل رژیم
غذایی ،محصوالت بهداشتی مورد استفاده ،وضع سالمتی و مکانهای
بازدیدشده است .این پژوهش مفهومی شامل برنامههای کاربردی زیادی
مانند برنامههای جنایی ،غربالگری فرودگاهها ،مونیتورینگ پذیرش
دارویی و ...میشود .یک فیلمنامه را تص ّور کنید که در آن در صحنۀ
جنایت ،یک شیء شخصی مانند تلفن همراه ،خودکار یا کلید بدون اثر
انگشت و  DNAیافت شدهاست .استاد دانشکدۀ پزشکی سندیهگو و
دانشکد ۀ داروسازی گفت :ما تص ّور کردیم اگر بتوان از شیمی پوست
بهجامانده استفاده کنیم ،شاید بتوانیم به روش زندگی فرد پی ببریم.
در سال  ۲۰۱۵یک تیم تحقیقاتی مدلهای س هبُعدیای برای نشان
دادن مولکولها و میکروبهای موجود در صدها مکان در بدن دو
داوطلب بالغ سالم ساختند .با وجود مهلت سهروزه برای استفاده از
محصوالت بهداشتی و آرایشی قبل از جمعآوری نمونهها پژوهشگران
ضد آفتاب روی
از اینکه بقایای موا ّد آرایشی و بهداشتی مانند کرمهای ّ
نمونهها وجود داشت ،شگفتزده شدند .سرپرست تیم تحقیقاتی گفت:
تمام موا ّد شیمیایی موجود در بدن ما به اشیا انتقال پیدا میکنند،
بنابراین احتماالً بتوانیم روش زندگی شخص را بر اساس موا ّد شیمیایی
بهجامانده بر اشیایی که غالباً از آن استفاده میکند ،شناسایی کنیم.
ش این تیم تحقیقاتی
 39داوطلب بزرگسال سالم در آخرین پژوه 
شرکت کردند .این تیم چهار ل ّکه روی تلفن همراه هر شخص
-وسیلهای که تمایل داریم زمان زیادی را صرف دست زدن به آن

کنیم -و هشت نقطه روی دست راست هر فرد
جاسازی کرد .سپس پژوهشگران از طیفسنجی
جرمی برای تشخیص مولکولها روی نمونهها
استفاده کردند و با ساختارهای مرجع در پایگاه
دادهها مقایسه کردند.
با استفاده از این ّ
اطالعات پژوهشگران یک روش
زندگی شخصیسازیشده برای هر تلفن همراه تعریف
کردند .داروهایی که روی گوشیها شناسایی شدند ،عبارت بودند از
ضد
ضد قارچی پوست ،درمانهای ریزش موّ ،
ضد التهابی و ّ
کرمهای ّ
افسردگیها و قطرههای چشمی .مولکولهای غذایی شناساییشده
شامل موارد زیر بودند:
مر ّکبات ،کافئین ،ادویهجات.
ضد آفتابها و حشرهکشها حتّی ماهها پس از استفاده روی گوشی
ّ
تلفن همراه قابل تشخیص است.
حتّی با تجزیه و تحلیل آثار مولکولهای باقیمانده روی تلفن
همراه میتوانیم بگوییم که شخص احتماالً زن است ،از لوازم آرایشی
استفاده میکند ،موهایش را میکشد ،قهوه میخورد ،آبجو را ترجیح
میدهد ،غذاهای تند و پُرادویه دوست دارد ،تحت درمان افسردگی
ضد آفتاب زیاد استفاده میکند و به همین دلیل
قرار دارد ،از کرمهای ّ
احتماالً زمان بیشتری را خارج از منزل میگذراند و نکات زیادی شبیه
به این موارد را میتوان مشاهده کرد.
البته در این بین کارایی این روش مثل اثر انگشت منحصر بهفرد
نیست و محدودیتهایی دارد .برای تعیین روش زندگی دقیقتر باید
مولکولهای بیشتری در پایگاه دادههای مرجع گنجانده شود .این تیم
تحقیقاتی بررسیهای خود را روی هشتاد نفر دیگر ادامه میدهد و
امیدوار است با جمعآوری ّ
اطالعاتی در مورد باکتریها و میکروبهایی
که روی پوست و اشیا وجود دارد ،پژوهشهای خود را کاملتر کند.
عذرا غیبی
دانشجوی دکتری شیمی
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آشنایی با پرتودرمانی
قسمت چهارم

در مقالۀ قبلی ذکر شد که تولید دستگاههای
شتابدهندۀ امروزی با امکان استفاده
طراحی درمان سهبعدی
از فیکساتورهاّ ،
با کمک رایانه و نرمافزارهای پیشرفته،
پیشرفت بسیار بزرگی در علم رادیوتراپی
انکولوژی و گام بسیار بلندی برای درمان
بیماران است .در این شماره به ادامۀ بحث
میپردازیم.
دکتر فرزین دهسرا
طراحی درمان ،زمان مناسب
پس از ّ
برای شروع پرتودرمانی بیمار را پزشک تعیین میکند .اگر بیمار قبل
جراحی یا شیمیدرمانی شده باشد ،در
از انجام پرتودرمانی ،عمل ّ
متخصص کلینیکال انکولوژی،
پزشک
این صورت برحسب تشخیص
ّ
جراحی یا
بهترین زمان برای انجام پرتودرمانی دو تا چهار هفته بعد از ّ
شیمیدرمانی است ،ا ّما اگر فقط نمونهگیری از بافت تومور انجام شد ه
جراحی در کار نباشد ،خیلی زودتر میتوان پرتودرمانی
باشد و برش ّ
را شروع کرد.
پرتودرمانی خارجی بسیار شبیه عکسبرداری با سیتیاسکن است،
ا ّما دفعات انجام آن و میزان اش ّعۀ استفادهشده بیشتر است؛ در ضمن
خاصی احساس نمیکند .البته
بیمار در طول انجام آن درد یا ناراحتی ّ
ممکن است دچار عوارض گذرا ا ّما قابل کنترلی شود که در ادامۀ بحث
شدت این عوارض نیز معموالً خفیف است.
به آن میپردازیمّ .
ّ
کل ُدز رادیوتراپی را نمیتوان در یک جلسه به بیمار داد ،زیرا منجر
به آسیب شدید بافت طبیعی اطراف میشود و فرصتی برای ترمیم
به آنها داده نمیشود و درنتیجه عوارض شدید درمان و حتّی مرگ
بیمار را در پی خواهد داشت .به همین دلیل میزان کلّی اش ّعهای
متعددی بسته به نظر
که قرار است به بافت هدف برسد ،به جلسات
ّ
پزشک تقسیم میشود.
بهطور معمول تعداد جلسات پرتودرمانی بین ده تا چهل جلسه
و زمان هر جلسه حدود چند دقیقه است؛ البته از آنجا که ممکن
است تعویض لباس مریض و قرار گرفتن صحیح وی روی تخت
درمان و تنظیم اختصاصی دستگاه برای هر بیمار طول بکشد ،هر
جلس ۀ پرتودرمانی ممکن است پانزده تا بیست دقیقه زمان ببرد .این
جلسات عموماً پنج روز متوالی در هفته است و دو روز متوالی (مث ً
ال
پنجشنبهجمعهها و در کشورهای غربی شنبهیکشنبهها) در هفته

پرتودرمانی انجام نمیشود تا به بدن مریض برای رسیدن به وضع
طبیعی استراحت داده شود ،بنابراین ّ
کل دورۀ پرتودرمانی برای بیمار
مدت بین سی تا هفتاد
بین دو تا هشت هفته طول میکشد و در این ّ
گری ( Grayیا ژول بر کیلوگرم) به آن منطقه از بدن بیمار -که تحت
پرتودرمانی قرار گرفته -اش ّعه داده میشود.
تعداد جلسات پرتودرمانی و میزان ّ
کل اش ّعهای که باید به مریض
ّ
محل تومور،
برسد ،به عوامل زیادی از قبیل نوع پاتولوژی سرطان،
جراحی یا شیمیدرمانی شده است ،میزان
اندازۀ تومور (اگر تومور ّ
باقیماندۀ تومور بعد از عمل) ،هدف درمان ،نوع اقدام قبلی یا بعدی
درمانی ،سابقۀ درمانهای قبلی و ...بستگی دارد .اگر هدف از
پرتودرمانی صرفاً تسکین عالئم بیمار از قبیل کنترل درد ،خونریزی
و ...باشد ،میزان کلّی پرتودرمانی و درنتیجه تعداد جلسات پرتودرمانی
کمتر خواهد بود .حتّی گاهی برای بیمارانی که درد بسیار شدیدی
مث ً
متعدد استخوانی
ال در ناحیۀ ستون فقرات به علّت متاستازهای
ّ
ّ
محل اقامت آنها تا مرکز پرتودرمانی
دارند و به علّت دور بودن
رفتوآمد برای بیمار با این شرایط بسیار دشوار است ،فقط یک جلسه
رادیوتراپی تسکینی به استخوانهای درگیر داده میشود (مث ً
ال هفت
گری در یک جلسه) .در حالیکه برای درمان سرطان پروستات -که
قرار است فقط با رادیوتراپی درمان شود و قب ً
جراحی نشده
ال نیز ّ
است -حدود  35تا  40جلسه پرتودرمانی الزم است.
منطقهای از بدن که تحت اش ّعه قرار میگیرد ،میدان پرتودرمانی
(فیلد) نام دارد .برای هر جلسه پرتودرمانی بسته به شرایط ،معموالً
از یک تا چهار میدان پرتودرمانی نزدیک هم در اطراف بافت تومور
(اصطالحاً یک تا چهار شان در روز) که هر میدان احتماالً با زوایای
متفاوت سر دستگاه درمان میشود ،استفاده میشود ،مث ً
ال برای
درمان سرطان پستان ممکن است از پنج شان در روز (دو فیلد مماس
پستانی ،یک فیلد فوق ترقوهای ،یک فیلد پستانی داخلی و یک فیلد
پشت زیربغلی) استفاده شود ،یا برای سرطانهای لگن از چهار فیلد
در روز (یک فلید قدامی لگن ،یک فیلد خلفی لگن و دو فیلد طرفی
چپ و راست لگنی) استفاده شود.
طراحی درمان و تعیین زمان مناسب برای شروع
پس از ّ
پرتودرمانی ،بیمار باید برای گرفتن اش ّعه به اتاق درمان فرستاده شود.
قبل از آن باید لباس خود را عوض کند و لباس مخصوص بپوشد
که معموالً لباسی نازک ،گشاد و بسیار راحت است (شبیه لباس
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جراحی) .از آنجا که ممکن است ناحیهای
هنگام ّ
از بدن بیمار که قرار است پرتودرمانی شود ،باید
لخت باشد ،به بیماران توصیه میشود هنگام
مراجعه برای دریافت جلسات پرتودرمانی لباسی
بپوشند که درآوردن و پوشیدن آن راحت باشد؛
متحرکی -که همان تخت
سپس بیمار روی تخت
ّ
ً
پرتودرمانی نام دارد -مستقر میشود (معموال دراز
میکشد تا هم درمانگر و هم خود بیمار راحتتر
باشد) و با کمک پرتوکاران و با راهنمایی و نظارت
متخصص فیزیک پرتودرمانی در همان
پزشک و
ّ
ً
طراحی درمان در
هنگام
ال
قب
کهدرمان
موقعیت
ّ
اتاق سیتیاسکن قرار گرفته بود -قرار میگیرد.
متحرک است و اطراف
سر دستگاه نیز -که
ّ
تخت درمان میتواند بچرخد -در همان زاویۀ سر
طراحی درمان تنظیم
دستگاه سیتیاسکن هنگام ّ
میشود .این تنظیمات تخت و سر دستگاه با دادن
طراحیشده به رایانۀ دستگاه
مختصات از قبل ّ
بهطور خودکار انجام میشود .پس از لخت کردن
ناحیۀ مورد نظر برای انجام پرتودرمانی ،فیکساتور
نیز روی میدان درمان بدن بیمار قرار میگیرد و با
استفاده از مارکرهایی (نشانههای مرجع) -که قب ً
ال
برای مریض گذاشتهشده یا تاتو شده -حدود ناحیۀ
درمان بهطور دقیق مشخّ ص میشود .این کار در
تمام جلسات پرتودرمانی عیناً باید تکرار شود.
طراحی درمان
وسایل جانبی دیگری که هنگام ّ
برای ارائۀ درمان دقیقتر استفاده شده بود ،در
اینجا در هر جلسه به سر دستگاه یا روی بدن بیمار
اضافه میشود (مانند شیلد ،وج ،بولوسو و .)...پس
از تنظیم صحیح و دقیق قرارگیری بیمار روی تخت
درمان ،تمام افراد غیر از خود بیمار از اتاق درمان
خارج میشوند و با بسته شدن در الکترونیکی
اتاق پرتودرمانی ،تکنسینها به اتاق کنترل درمان
میروند تا تخلیۀ اش ّعه -که از سر دستگاه صورت
میگیرد -به ناحیۀ مورد درمان بیمار انجام شود.
اتاق پرتودرمانی اتاقی با دیوارههای ضخیم و به
شکل Lانگلیسی است که قطر دیوارهها در مواردی
به یکونیم متر نیز میرسد و بین دیوارهها از بتون
و سرب پر شده است .د ِر اتاق نیز دری ضخیم از
جنس سرب است تا تشعشع داخل اتاق به بیرون
نرسد و حفاظت کامل افرادی که در بیرون اتاق
طراحی امکان
هستند ،تأمین شود .این نحوۀ ّ
آلودگی پرتوی در محیط اطراف اتاق درمان را
بسیار ناچیز میکند .جالب آنکه تا زمانی که در
اتاق بعد از اتمام تنظیمات قرارگیری بیمار روی
تخت درمان و خروج پرتوکاران کامل بسته نشود،
رایانۀ کنترل درمان اجازۀ شروع تخلیۀ پرتودرمانی
را نمیدهد و اخطار میدهد.
اتاق درمان که بیمار در آن قرار دارد ،مج ّهز به
بلندگو و دوربین است و درنتیجه پرتوکاران در
اتاق کنترل پرتودرمانی کلّیۀ شرایط را با مانیتور
مشاهده و کنترل میکنند .همچنین میتوان
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پیغام صوتی برای بیمار فرستاد و دستوراتی به وی حین دریافت پرتودرمانی داد .با
قرارگیری تکنیسن پشت دستگاه کنترل و با فشار دادن دکم ۀ مربوط ،تخلیۀ اش ّعه
آغاز میشود .معموالً این زمان برای هر بیمار کمتر از چند دقیقه است.

طراحیشده روی بدن بیمار ،با چرخاندن سر
این عمل برای میدانهای مختلف ّ
دستگاه و تغییر تنظیمات برای هر میدان پرتودرمانی تکرار میشود ،زیرا هر مریض
ممکن است یک تا چهار فیلد درمانی در روز داشته باشد .پس از اتمام این عمل -که
مجددا ً فردا
چند دقیقه طول میکشد -کار بیمار برای آن جلسه به اتمام میرسد تا ّ
برای جلسۀ بعدی پرتودرمانی مراجعه کند .پس از خروج بیمار از اتاق پرتودرمانی
تماس سایر افراد حتّی زنان باردار و کودکان با وی بالمانع است و ضرری به آنان
نمیرساند ،زیرا بیمار هیچ منبع تشعشعی در بدن خود ندارد.

شکل باال بیماری را نشان میدهد که برای درمان توموری در ناحیۀ حنجره
با دستگاه شتابدهندۀ ّ
خطی در شهر رشت درمان میشود .در این شکل برای
ّ
کاهش حرکات بیمار حین دریافت اش ّعه و افزایش دقت درمان از فیکساتور مخصوص
استفاده شده است.
دکتر فرزین دهسرا
متخصص پرتودرمانی انکولوژی
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،ساختمان فاطیما ،طبقۀ دوم
تلفن013-33132788 :
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آشنایی با نوروفیدبک
قسمت اول
نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است که بازخورد عصبی نیز گفته
میشود .این وسیله جزو پیشرفتهترین وسائل پزشکی نوین است
که بخش زیادی از این تکنولوژی مدیون تالشهای ناسا در
سالهای اخیر است .هر لحظه در مغز هر یک از ما امواج مغزی
خاص و فرایندهای فیزیولوژیک بیشماری در جریان است ،بدون
آنکه ما آگاهی و شناختی نسبت به نحوۀ عملکرد آنها داشته
باشیم .فرایندهای فیزیولوژیک نهفته در مغز ما و امواج مغزی
موجود در آن دائماً و بدون دخالت آگاهانۀ ما بر رفتار ،افکار،
سجاد عبدی
دکتر ّ
عملکرد و وضع سالمت جسمی و روانی ما تأثیرگذارند.
هیچ یک از ما انسانها در شرایط طبیعی نمیتوانیم در مورد نحوۀ عملکرد هر یک از
این واکنشهای فیزیولوژیک غیرارادی و امواج مغزی موجود در مغزمان ّ
اطالعات دقیق و
روشنی داشته باشیم .به خودتان نگاه کنید ،آیا میدانید در حال حاضر امواج مغزی شما
در چه وضعی قرار دارد؟ طبیعتاً در شرایط طبیعی و بدون استفاده از ابزارهای خاص
نمیتوانید نسبت به هیچ کدام از واکنشهای فیزیولوژیک بدن خود آگاهی دقیقی داشته
باشید؛ عالوه بر این وجود هرگونه ناهنجاری و اشکال در روند طبیعی عملکرد امواج مغزی
و فرایندهای زیستشناختی در بدن انسان میتواند منجر به بروز عالئم بیمارگونه شود؛ به
عبارت دیگر به هم خوردن روند طبیعی عملکرد امواج مغزی و واکنشهای زیستشناختی
میتواند به عنوان عالمت و نشانهای از وجود یک وضعیت بیمارگونۀ جسمانی یا روانی
توجه قرار گیرد.
مورد ّ
نوروفیدبک برای مغز انسان مانند یک آینه عمل میکند .ما هر روز با نگاه کردن به آینه
متوجه نقصها و اشکاالت موجود در ظاهر خودمان میشویم؛ درواقع آینه ما را نسبت به وضع
ّ
ظاهریمان و عیب و نقصهای احتمالی موجود در آن آگاه میکند .این آگاهی و شناخت به ما
کمک میکند تا در جهت رفع نقصهای موجود در وضع ظاهری خود اقدام کنیم .نوروفیدبک
با استفاده از ابزارهای الکترونیک پیشرفته و رایانه ،به عنوان یک آینۀ پیشرفته عمل میکند
و به ما کمک میکند تا از آنچه در مغز ما در حال رخ دادن است ،آگاه شویم.
نوروفیدبک واکنشهای فیزیولوژیک نهفته در مغز انسان و امواج مغزی را -که هر لحظه

بر وضع رفتاری و عملکردی ما اثرگذارند -ثبت
میکند و بعد آنچه را که در همان لحظه در
مغز انسان در حال اتّفاق افتادن است ،کام ً
ال
دقیق ،روشن و واضح روی صفحۀ نمایشگر به
تصویر میکشد.
در این روش شما در مقابل یک مانیتور
مینشینید و الکترودی که روی سر شما قرار دارد،
امواج مغزی شما را دریافت و به رایانه هدایت
میکند .حاال شما با دیدن امواج مغزی خود روی
صفحۀ مانیتور میتوانید به تنظیم و کنترل آنها
بپردازید و در تمام این مراحل درمانگر در کنار
شما مینشیند و به شما یاد میدهد که چگونه
میتوانید این کار را انجام دهید.
درواقع نوروفیدبک شما را قادر به دیدن
دنیای درون مغزتان میکند ،به عنوان مثال
شما در صفحۀ مانیتور شکل شبیهسازیشدۀ
امواج مغزی را به شکل یک بازی میبینید و
با نگاه کردن به صفحۀ مانیتور و بدون استفاده
از دست شروع به بازی میکنید .دستگاه
الگوهای امواج مغزی شما را پردازش میکند و
در صورتیکه این الگوها مناسب باشد ،شما در
بازی به جلو خواهید رفت و در غیر این صورت
شکست میخورید؛ به این ترتیب شما یاد
میگیرید که مث ً
ال در شرایط اضطراب چگونه
میتوانید مغز خود را طوری تنظیم کنید که
آرامش جایگزین اضطراب شود.
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آیا روش نوروفیدبک علمی
است؟
روش نوروفیدبک را ادارۀ غذا و داروی
امریکا (معتبرترین سازمان جهانی پزشکی)
برای درمان اضطراب ،استرس ،افسردگی،
توجهی ،سردرد (میگرن)،
بیشف ّعالی کم ّ
دردهای مزمن ،اختالالت خواب ،سوء مصرف
مواد ،وسواس ،صرع (تش ّنج) و بازتوانی سکتۀ
مغزی تأیید کرده است.
عوارض جانبی این روش چیست؟
نوروفیدبک عوارض جانبی دارودرمانی
را ندارد و اثر درمانی پایدارتری نیز دارد؛
ف ّعالیتهای ّ
کل مغز را کنترل میکند و
بهبودی پایدار بیماری را در پی دارد.
چرا به نوروفیدبک دوپینگ
اخالقی میگویند؟
دلیلش این است که در حال حاضر بسیاری
از ورزشکاران در کشورهای پیشرفته و
بسیاری از سازمانهای معتبر جهانی ازجمله
ناسا برای ارتقای مهارتهای ذهنی و شناختی
و بهینهسازی تصمیمگیری ،افزایش خلاّ قیت،
تقویت حافظه و افزایش هماهنگی جسم و
ذهن از این روش استفاده میکنند ،به عنوان
مثال تیم ملّی ایتالیا ،تیم آث میالن ،بسیاری
از برندگان طالی المپیک مثل ماریپیرس و
چاد کاروین رسماً اعالم کردند که برای بهبود
کارکرد ذهنی و برای آمادگی مسابقات از
نوروفیدبک استفاده میکنند.

آیا در کشورهای پیشرفته از این روش استفاده میشود؟
در امریکا بیش از هزار مرکز نوروفیدبک وجود دارد که این رقم در پنج سال گذشته
اهمیت و
از کمتر از صد مرکز به این تعداد رسیده که این موضوع خود حاکی از میزان ّ
محبوبیت این روش درمانی در کشورهای پیشرفته است.
آیا نوروفیدبک برای همۀ بیماریها کاربرد دارد؟
خیر ،نوروفیدبک و بیوفیدبک فقط در مورد بعضی اختالالت کاربرد دارد و تشخیص
این موضوع نیز برعهدۀ پزشک معالج است.
موارد کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک
توجه ( ،)ADHDاضطراب ،ناتوانی یادگیری ،اختالالت خواب،
بیشف ّعالی ،كمبود ّ
دردهای مزمن و سردردهای میگرنی ،سوء مصرف مواد ،افسردگی ،بعضی انواع آسیب
و سکتۀ مغزی ،سندرم درد و خستگی مزمن .همچنین سبب افزایش قدرت تمرکز و
تواناییهای ذهنی در افراد سالم میشود.
سجاد عبدی
دکتر ّ
مدرس دانشگاههای گیالن
و
حرکتی
رفتار
ص
متخص
ّ
ّ

 30فروردین ،سالروز تولد زپکش انمدا ر
اریانی حکیم جرجانی و روز علوم آزمایش گاهی
مبارک باد
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فقط یک ساعت ورزش
در روز میتواند جلوی
افسردگی را بگیرد!

كبودی و گودی زیر چشم
به دلیل بهبود و افزایش كیفیت زندگی ،تیرگی
مهم مراجعهكنندگان
دور چشم یك نگرانی ّ
است و آن را نقصی در زیبایی خود تص ّور
میکنند .البته نمیتوان علل تیرگی دور چشم
را در دستهبندی كام ً
ال مشخّ صی قرار داد ،زیرا
معموالً چندعلّتی است .در ابتدا ارزیابی اولیه،
شرح حال پزشكی بیمار و استفاده از یك ابزار
مناسب تشخیصی به نام Wood’s Lamp
دکتر معصومه امامیسیگارودی الزم است.
دانستن جزئیات آناتومی صورت برای پی بردن به علّت دقیق تیرگی
و گودی دور چشم برای هر پزشك ضروری است .از نظر آناتومی دالیل
زیادی ممكن است علّت تیرگی و گودی زیر چشم باشد كه شامل
لیگامانها ،قسمتهای استخوانی ،بافت نرم ،عضالت و عروق است .این
تغییرات بیشتر در ارتباط با افزایش سن اتّفاق میافتد .كاهش و نزول
حجم چربی قسمت میانی صورت و شل شدن لیگامانها منجر به ایجاد
گودی و هالۀ دور چشم میشود .در این حالت پوست نازك و ش ّفاف پلك
تحتانی نمیتواند پوشش مناسبی برای استتار كردن عروق و عضالت
تجمع مایع و
باشد و در نتیجه پوست این ناحیه تیرهتر بهنظر میرسدّ .
رسوب هموسیدرین در این منطقه نیز از دالیل واضح پیگمانتاسیون در
متورم شود
این منطقه است .پلك تحتانی ممكن است به دالیل مختلفی
ّ
مث ً
تجمع مایع ،یا به علّت آتوپی (نوعی آلرژی) یا بعد از خوردن
ال ب ه علّت ّ
یك غذای نمكی.
سایر دالیل تیرگی پوست ممكن است ناشی از مشكالت پوستی باشد.
تغییرات ناشی از سن و عوامل محیطی شامل كاهش كالژن و االستیسیتی
و نازك شدن پوست ،پیگمانهای ناشی از آفتاب و. ...
بعضی بیماریها همچون آلرژی ،مشكالت تیروئیدی یا كبدی و بعضی
داروها ،سیگار ،الكل ،كافئین و نور خورشید ممكن است با سازوکارهای
مشابه منجر به تیرگی دور چشم شوند.
دکتر معصومه امامیسیگارودی
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش خیابان  ،86برج کاوه ،بلوک  ،2طبقۀ 5
تلفن013-33111257 :

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید روی بیش از  34هزار
مدت یازده سال نشان داد
نفر نروژی و پیگیری آن به ّ
شدت
که حتّی یک ساعت ورزش در هفته صرف نظر از ّ
آن میتواند به پیشگیری از افسردگی کمک کند .این
پژوهش نشان داد در آنان که ورزش نمیکنند ،احتمال
بروز افسردگی  44درصد بیش از آنانی است که هفتهای
یک تا دو ساعت ورزش میکنند؛ حتّی اگر ورزش آنان
مالیم باشد؛ یعنی حین ورزش کردن نه عرق کنند و نه
س نفس بزنند.
نف 
تنها در ایاالت متّحده هر سال حدود  7درصد از
مردم دچار افسردگی میشوند و تخمین زده میشود
که فشار مالی این بیماری بر اقتصاد این کشور ساالنه
چیزی حدود  210میلیارد دالر است .سازمان بهداشت
جهانی میگوید بیش از  300میلیون نفر در جهان دچار
افسردگی هستند .پژوهشگران میگویند اگر بتوان راهی
پیدا کرد که مردم تنها هفتهای یک ساعت
ورزش کنند ،جلوی  12درصد از
افسردگیها گرفته خواهد شد.
نتایج پژوهش یاد شده در مجلّۀ
American Journal of
 Psychiatryمنتشر شده
است.
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زپشكي و سالمت

اختالالت تیـک

تیکها انقباضات عضالنی تکراری و سریعی هستند که به
تولید حرکات یا اصواتی منجر میشوند و فرد قدرت کنترل
آنها را ندارد .اختالالت تیک گروهی از اختالالت عصبی-
روانی هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی شروع
میشوند و ممکن است در طول زمان ثابت باشند ،یا بهطور
متناوب دچار تشدید و تخفیف شوند.

سائره طاهرقاسمی

تیکها به دو صورت صوتی و حرکتی
ظاهر میشوند که هر کدام میتوانند
ساده یا پیچیده باشند .در تيك صوتي
ساده فرد ممكن است بارها سرفه كند،
مكرر
خرخر كند ،بيني خود را بهطور ّ
باال بكشد ،فين كند و در نوع پیچیدۀ
آن كلمات زشت بيان كند يا حرف
زشت را چند بار تكرار كند ،يا ممكن
است يك كلمه يا حرف ديگران را بارها

به زبان بياورد.
در تيك حركتي ساده فرد حركاتي مانند پلك زدن و در نوع
پیچیدۀ آن بوییدن اشیا ،لمس کردن ،تكان دادن لب و فك ،شكلك
درآوردن ،تكان دادن سر يا باال انداختن شانهها را تكرار ميكند.
همچنين ممكن است چندين بار پاهايش را تكان دهد يا سرش را
به دفعات به عقب و طرفين برگرداند.
اختالالتی که در ارتباط با تیکها در افراد مختلف
به وجود میآیند ،عبارتاند از:

 اختالل توره :در اين افراد هر دو تيك حركتي و صوتي وجود
دارد ،بهطور مثال فردي كه همزمان يك كلمه را چندين بار تكرار
ميكند و در حين آن بهطور مداوم پلك ميزند.
 اختالل تیک صوتی یا حرکتی مزمن :این افراد دارای
تیکهای صوتی یا حرکتی (ولی نه هر دوی آنها) هستند.

متعدد
 اختالل تیک مو ّقتی :عبارت است از تیکهای واحد یا
ّ
صوتی یا حرکتی یا هر دو که در طول روز بارها اتّفاق میافتند و
حداقل چهار هفته طول میکشند ،ا ّما بیشتر از دوازده ماه تداوم
ندارند.
متوسط شروع تیکها هفت سالگی است .معموالً در نوجوانی
سن
ّ
ّ
شدت آن کاهش مییابد و بهندرت دیده شده که افراد در بزرگسالی
ّ
شدت،
نشانههای شدیدتر یا بدتری داشته باشند .تیکها از نظر ّ
افزایش یا کاهش مییابند؛ به این صورت که با قرارگرفتن فرد در

شرایط پُراضطراب مانند حضور در جمع ،دوران امتحان یا خستگی
توجه زیاد
و برانگیختگی تیکها بدتر میشوند ،حتّی در صورت ّ
والدین به تیکهای فرزند و انتقال نگرانی خود به او باعث افزایش
تیک در او میشوند .همچنین هنگام ف ّعالیتهای آرام و در حالت
آرمیدگی کاهش مییابند و غالباً هنگام خواب از بین میروند.
گفتنی است که تیکها بهطور کامل غیرارادی نیستند و افراد
مدت کوتاهی جلوی آن را بگیرند ،ولی
میتوانند تنها گاهی به ّ
شدت و تعداد بیشتر رخ
مدت کوتاه تیک با ّ
سرانجام پس از این ّ
میدهد و فرد دیگر توان مقابله با آن را ندارد.
ع ّلت تیک
زمانی این اعتقاد رایج بود که تیکها عالمت بیرونی احساسات
سرکوبشده ،تعارضات و کشمکشهای درونیاند ،ا ّما امروزه آن را
ترکیبی از عوامل محیطی و زیستی میدانند .پژوهشها نشان داده
که عوامل ژنتیکی و ایجاد مشکل در بخشهایی از مغز علّت اصلی
این اختالل است.
درمان تیک
تیکهای گذرا نیاز به درمان ندارند ،ا ّما تیکهای مزمن -که
ممکن است عالمت اختالل توره باشد -باید حتماً زیر نظر پزشک
مهمیاز درمان آن بهشمار میرود
درمان شود که دارودرمانی بخش ّ
و در اکثر موارد درمان میشود .در کنار دارودرمانی استفاده از
مداخالت رفتاری نظیر وارونهسازی عادت در درمان این اختالل
مفید است .همچنین به حداقل رساندن مشکالت و استرسهای
زندگی کودک ،خواب کافی و سرزنش نکردن کودک به دلیل
شدت و تناوب تیکها را کاهش میدهد.
تیکهایش ّ
سائره طاهرقاسمی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،کوچۀ بقراطی  ،2معاونت اجتماعی
نیروی انتظامیگیالن ،مرکز مشاورۀ آرامش
تلفن013-33233969 :
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اولین عینک کودک
بعد از چندین دقیقه تالش بیوقفه و طاقتفرسا برای معاینۀ کودکی که از قضای روزگار دچار ضعف بینایی و چه بسا
تنبلی چشم است ،کابوس دوم تفهیم مالیم و منطقی این خبر به پدر و مادری است که تمام وقت با چشمانی نگران
و دلی لرزان منتظر نتیجۀ کار هستند .پس از پایان این چالشها تازه گرفتاری اصلی نمایان میشود؛ انتخاب عینک
مناسب؛ کاری که به عنوان اولین تجربه میتواند توأم با سردرگمی بسیاری باشد.
نسخۀ عینک ،طفلی لجوج و یک عالمه انتخاب پیش رو که نهتنها نمیدانید کدامشان مناسب کودکتان است ،بلکه
از تمایل او به استفاده از عینک منتخب هم بی ّ
اطالعاید .نکات زیر برای یک انتخاب مناسب میتواند به دردتان بخورد
و تجربۀ خرید اولین عینک را برایتان آسانتر کند:
عليرضا رفعتيفرد

ظاهر ،زیبایی و مد
مجدد دارد؛
تغییر
و
بازبینی
به
نیاز
عینک
نمرۀ
مدت کوتاهی
ّ
گاهی در ّ
همچنین در اکثر موارد کودک خیلی زود به خدمت این وسیلۀ جدید
ناخوانده -که برای اولین بار وارد زندگیاش شده -میرسد ،بنابراین الزم
نیست اولین انتخاب گرانترین مارک موجود باشد.

فلزی یا کائوچویی؟
معموالً فریمهای کائوچویی به دلیل دوام باال ،احتمال کمتر
شکستن ،وزن کمتر و قابلیت جاسازی عدسیهای با ضخامت
باالتر انتخاب اول محسوب میشوند ،ا ّما میتوان با راهنمایی
مسئول ف ّنی عینکسازی از فریمهای فلزی هم استفاده کرد ،به
عنوان مثال فریمهای فلزی تیتانیومی بسیار بادوام و سبکاند.
حساسیت پوستی برخی
نکتۀ قابل ذکر در این بین ّ
توجه به ّ
خاص فلزی مثل نیکل است ،بنابراین
افراد نسبت به آلیاژهای
ّ
توجه کنید.
کودک
پوست
با
فلزی
فریم
به نقاط تماس یک
ّ

انتخاب پل بینی
بینی کودکان اغلب کوچک است و فریمهای کائوچویی
بهراحتی روی پل بینی آنان قرار نمیگیرند .فریمهای فلزی
با بالشتکهای قابل تنظیم کمتر در این زمینه دردسرساز
توجه به اینکه ّ
کل وزن فریم در دو نقطه
میشوند ،ا ّما با ّ
روی بینی وارد میشود ،ر ّد بیشتری روی بینی طفل برجای
میگذارند ،بنابراین بهتر است در مورد شمارههای باال و
عدسیهای سنگینتر از فریمهای کائوچویی استفاده کرد
توجه به این مسئله مهم است
و هنگام انتخاب این فریمها ّ
که بین بینی کودک و پل بینی فریم فاصلهای نباشد .در
این مورد حتماً نظر مسئول ف ّنی عینکسازی را جویا شوید.

23

فرم دستۀ عینک
قرارگیری انتهای دستههای عینک در جایگاه صحیح در پشت
گوش کودک بسیار مهم است .از آنجا که شل بودن آن باعث
سن پایین
سرخوردن عینک روی بینی میشود ،برای کودکان با ّ
که در کنترل موقعیت عینکشان روی بینی کمتر د ّقت میکنند-راههایی از قبیل استفاده از دستههایی با انتهای نیمهالل فنری،
ّ
محل خم پشت گوش ،استفاده از بند
کوتاه کردن دسته ،تغییر
عینک یا کش مهارکننده (بهخصوص برای کودکان پُرجنب و
جوش) و اضافه کردن قطعۀ دور گوش الستیکی با قابلیت نصب
آسان روی دستۀ عینک برای ثبات فریم در پشت گوش کودک
وجود دارند.

توجه به نمرۀ عینک
ّ
تجویزی
از فروشنده در مورد
ضخامت عدسی عینک
کودک سؤال کنید .برای
نمرههای باالی عینک
فریمهای با سایز چشمی
کوچکتر انتخاب کنید .با
این کار امکان ساخت عدسی
نازکتر با لبههای ظریفتر و
طبعاً سبکتر فراهم میشود.

عینک یدکی
اگر شمارۀ چشم کودک
باالست و برای دید مطلوب
وابستگی زیادی به عینک
خود دارد ،یا بنا به دلیلی مثل
درمان مؤثّر تنبلی چشم مجبور
به استفادۀ دائم از عینک است،
تهیۀ یک عینک پشتیبان فکری
ّ
عاقالنه است .حداقل در صورت
عدم تغییر قابل مالحظۀ نمرۀ
چشم کودک ،عینک قدیمی را
برای استفاده در روز مبادا تعمیر
و نگهداری کنید.
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فنر دسته
از آنجا که کودکان هنگام گذاشتن
و برداشتن عینک د ّقت و احتیاط کافی
ندارند ،وجود فنر دسته عینک را بادوامتر
میکند و از تغییر و نافرم شدن سریع آن
بهخصوص در مورد کودکانی که عادت
به خوابیدن با عینک دارند ،جلوگیری
میکند.

جنس عدسی
بهترین انتخاب برای عینک کودکان عدسیهایی با جنس پلیکربنات و
ترایوکس هستند .این مواد در برابر شکست بیشترین مقاومت را دارند و نسبت به
عدسیهای پالستیکی معمولی سبکتر هم هستند ،بهعالوه ذاتاً اش ّعۀ ماورای بنفش
ضد خش نیز برخوردارند .در مورد قابلیت
خورشید را سد میکنند و از پوشش ّ
نازکتر و فشرده شدن عدسیها پرسوجو کنید .البته عدسیهای ظریفشده هزینۀ
باالتری هم دارند.
ضد انعکاس با وجود تمام مزایای آن
یا
رفلکس
ی
آنت
پوشش
باشید
توجه داشته
ّ
ّ
بهعلّت آنکه زود چرب و کثیف میشود ،شاید مناسب اولین عینکهای یک کودک
توجه به احتمال تغییرات زودهنگام نمرۀ عینک اطفال
خردسال نباشد .همچنین با ّ
انتخاب عدسیهای خیلی گرانقیمت مقرون بهصرفه بهنظر نمیرسد.
برای کودکانی که ساعات زیادی را در فضای باز سپری میکنند ،یا به نور
حساساند ،عدسیهای آفتابرنگ (فتوکرومیک) -که در برابر نور تیره
شدید ّ
میشوند -بهتر است .همچنین در برخی موارد میتوان با رنگ کردن و اضافه کردن
ضد ماورای بنفش به عدسیهای عینک قدیمی آنها را به عنوان عینک
پوششهای ّ
ضد نور و آفتابی استفاده کرد .استفاده از عدسیهای شیشهای هرچند اغلب نازکتر
ّ
و ظریفتر از عدسیهای دیگرند ،بهدلیل خطرات احتمالی ناشی از شکستن آنها
توصیه نمیشود.
سخن آخر ،عینکی انتخاب کنید که صاحب عینک –کودک -رغبت به
استفاده از آن را داشته باشد ،چون هدف اصلی و نهایی انتخاب عینک ،استفادۀ
تمام و کمال از آن است ،بنابراین به خواست کودکتان هنگام انتخاب عینک
توجه کنید و به جای تحمیل عقیده ،انتخابهای او را در مسیر معقول و مؤثّر
ّ
هدایت کنید.

عليرضا رفعتيفرد
اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مطهري ،ساختمان پزشكان خيّام،
واحد 5
تلفن013-3333۲۳۳۶ :

Email: monoptic@yahoo.com
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جدی بگیریم!
پنج سال طالیی زبانآموزی در کودکان را ّ
قسمت دوم

زهرا خانزاده

اهمیت رشد گفتار کودک در پنج سال طالیی اول چقدر میتواند مهم و حیاتی باشد .پنج
در قسمت قبل گفته شد که ّ
سال اول کودک را قادر میسازد تا در یک محیط طبیعی با همساالن و بزرگساالن متناسب با مراحل رشد ارتباط برقرار
کند و نیازها و توانمندیهای اجتماعی خود را رشد دهد و در یک ارتباط سالم و درست مهارتهای یادگیری اولیه را
خاصی طی کند -میتواند از پیشرفت و
کسب کندّ .
توجه به هر یک از عالئم رشد زبانی -که یک کودک باید در دورۀ ّ
رشد بسیاری از اختالالت زبانی جلوگیری کند.
در ادامه تالش داریم مراحل رشد کودک از سه تا پنج سالگی را توضیح دهیم و نشانههای خطر را در هر یک از
مراحل رشد ذکر کنیم تا با در نظر گرفتن هر کدام از این عالئم با اقدام بههنگام مسیر رشد کودک را در این مراحل
برای وی تسهیل سازیم.

سه تا چهار سالگی
• حداقل هفتادوپنج درصد گفتارش واضح است.
• جمالت چهار تا پنج کلمهای میگوید.
• مجموعۀ واژگان درکشدة او هشتصد تا هزار و پانصد کلمه به
باالست.
• اشیای معمول و رایج را در کتاب و مجلاّ ت تصویری نام میبرد.
• سه رنگ اصلی آبی ،قرمز و زرد را میشناسد و نام میبرد.
• هنگامی که چهار عدد را بهآرامی برایش بگوییم ،میتواند آنها
را تکرار کند.
• کلمات چهاربخشی را تکرار میکند.
• نظراتش را بیان میکند.
• وقتی مشغول کاری میشود ،با کالم آن را بیان میکند.
• معنی کلمات «بزرگتر و پهنتر» را زمانی درک میکند که
مخالف و برعکس آنها «کوچکتر و باریکتر» باشد.

• از دستورهای ساده پیروی میکند ،حتّی اگر بداند دستوری که
از او خواستهاند ،در محدودۀ بینایی و نزدیکش نیست.
• ناروانی در گفتار ممکن است به شکل تکرار یا گیر در بعضی
کلمات ،هجاها یا حتّی صداها دیده شود ،ا ّما بدون تالش و تقلاّ است.
همچنین ممکن است در طول گفتار نفسنفس بزند.
• عملکرد اشیا را درک میکند.
• تفاوت در معنیهای متضاد (برعکس) را درک میکند.
• دستورهای دو تا سه مرحلهای را اجرا میکند ،مانند« :در را ببند
و بعد کفشهایت را در بیار».
• سؤالهای ساده را با استفاده از کلمههای پرسشی«کی ،چی،
کجا ،چرا ،چطوری» میپرسد و جواب میدهد.
• از طرف مقابلش میخواهد که جزئیات مربوط به پاسخ را توضیح
دهد.
• میتواند استداللهای مقایسهای ساده انجام دهد ،مانند« :من با
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پا راه میروم ،پرنده با بالهایش پرواز میکند».
• بزرگساالن و همساالن را تحت نفوذ قرار میدهد.
• ممکن است از تکرار حرفهای بزرگساالن در کالم خود استفاده
کند ،بدون اینکه معنی آنها را بداند.
• از آینده و گذشته آگاهی دارد.
• سرعت گفتار او افزایش پیدا میکند.
• بهصورت پچپچ و نجوا صحبت میکند.
• دستور زبان جمالت را بهتر رعایت میکند ،هرچند ممکن است
هنوز خطاهایی داشته باشد.
• از فعلهای کمکی«هستم ،هست و »...و فعلهای دوقسمتی
یا ترکیبی «میخوام برم و »...بهطور مناسب در جملههای خود
استفاده میکند.
• دو اتّفاق را با رعایت ترتیب زمانی آنها بیان میکند ،مانند:
«اول رفتیم شهر بازی ،پیتزا خریدیم».
• در محاورههای طوالنی شرکت میکند.
• اسامی حیوانات آشنا را بلد است.
• حداقل از چهار حرف اضافه میتواند استفاده کند و از حروف
ربط مانند «و» برای وصل کردن جملهها به یکدیگر استفاده میکند.
چهار تا پنج سالگی
• صد درصد گفتارش برای غریبهها قابل فهم است.
• مجموعۀ واژگان بیانیاش نهصد تا دوهزار کلمه به باالست.
• مجموعۀ واژگان درکشدة او دوهزار و هشتصد کلمه به باالست.
• از جملههای چهار تا شش کلمهای استفاده میکند.
• تا عدد ده را میتواند بشمرد و مفهوم عدد را تا سه درک
میکند.
• درک مفاهیم فضاییاش در حال رشد است ،مانند« :مقایسۀ
مکان ،اشیای مختلف با یکدیگر ،گلدان باالتر از بشقاب است و قاشق
پایینتر از گلدان است».
• چهار تا شش رنگ را میشناسد و نام میبرد.
• به داستانهای کوتاه و ساده با د ّقت گوش میدهد و به
سؤالهای سادۀ مربوط به آنها پاسخ میدهد.
• کاربرد وسایل معمول و رایج را میتواند توصیف کند و به
سؤالهای راجع به عملکرد وسایل پاسخ میدهد ،مانند« :با قاشق
چه کار میکنی؟»
• جملههای او از نظر دستور زبان صحیح است.
• به سؤالهای دوقسمتی پاسخ میدهد ،مانند« :بابا چی خرید
و بعدش کجا رفت؟»
• معنی کلمهها را میپرسد ،مانند« :غمگین یعنی چه؟»
• سرعت گفتارش زیادتر میشود.
• حرفهای بزرگساالن را کمتر از قبل تکرار میکند.
• با کلمات بازی میکند و به زبان خودش شعر میسازد .از
هجاهای بیمعنی ،همقافیه و هموزن ّ
لذت میبرد.
• در تل ّفظ صداها خیلی کم اشتباه میکند.
• در مورد تجربههای مهد کودک و خانه با دوستان و سایر افراد
صحبت میکند.
• یک داستان طوالنی (در حدود چهار تا پنج پاراگراف) را با
ترتیب درست بازگویی میکند.
• صفات تفضیلی را بهکار میبرد« :کوچکتر ،بزرگتر و.»...
• میتواند بسیاری از کلمات توصیفی ،مانند« :صفت یا قید» را
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سالمت کودکان

بهطور مناسب استفاده کند.
• بیشتر متضادها را میشناسد ،مانند« :دختر ≠ پسر و.»...
• دستورهای سه مرحلهای را میتواند انجام دهد.
• نشستن را میداند.
• مفاهیم زمانی ساده را باید بداند ،مانند« :صبح ،ظهر و.»...
• از جملههای تقریباً طوالنی به شکل جملههای پیچیده و
مرکب میتواند استفاده کند و دستور زبان را کام ً
ال رعایت میکند.
• تقریباً همۀ صداهای گفتاری را درست تل ّفظ میکند.
زهرا خانزاده
آسیبشناس گفتار و زبان و رئیس انجمن گفتاردرمانی گیالن
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87ساختمان صابر ،طبقۀ  ،5واحد 12
تلفن013-33133203 :

www.KhanzadehClinic.com
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روز سالمت مردان
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ماه

4
(اولين پنجشنبۀ اسفند)
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9
(آخرین روز فوریۀ هر سال)

“

11

“

12
(سوم مارس)

“

13

“

روز جهانی زنان

17
( 8مارس)

“

روز جهاني آب

2
( 22مارس)

فروردین

4

“

روز جهانی اوتیسم

13
( 2آوریل)

“

روز جهاني بهداشت

18
( 7آوریل)

“

23

“

28
( 17آوریل)

“

روز علوم آزمايشگاهي (روز تولد حكيم
سيد اسماعيل جرجاني)

30

“

سالروز انجام اولين پيوند قلب در جهان

31
( 1994م)

“

31
( 12مارس)

“

روز جهانی بیماریهای نادر
روز بهداشت محيط
روز جهانی مراقبت شنوایی
روز اخالق و بهورزي

روز جهاني سل

روز دندانپزشكي
روز جهاني هموفيلي

روز جهاني كليه
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آیا

زایمان بدون درد

هم ممکن است؟

دوران بارداری یکی از شیرینترین دورانهای زندگی یک خانم بهشمار میرود و خاطرهانگیزترین
طی
لحظه ،لحظة تولّد نوزاد دلبندش است .امروزه روشی برای انجام زایمان طبیعی ابداع شده که ّ
آن سعی میشود مادر بدون تح ّمل درد زیاد ،نوزاد خود را به دنیا آورد .این روش زایمان طبیعی با
حسی اپیدورال یا اسپاینال انجام میشود .در این باره گفتوگویی ترتیب دادهایم با مادری که
بی ّ
حسی اسپاینال داشته است و تجربیات خود را با شما در میان میگذارد.
ی
ب
با
طبیعی
زایمان
ّ
اکرم پژاوند

عکس :بابک چنگیزی

معرفی کنید.
در ابتدا خودتان را ّ
مرجان نورفکری هستم 31 ،ساله ،ساکن رشت،
فوق لیسانس.
چطور شد بیمارستان قائم را برای تولّد
فرزند دلبندتان انتخاب کردید؟
یکی از دوستانم بیمار خانم دکتر مهرافزا بود؛
ایشان در بیمارستان قائم زایمان کرده بود و خیلی
معرفی کردند؛
راضی بود .ایشان خانم دکتر را به من ّ
من هم سال پیش در بیمارستان قائم بستری شدم و
جراحیام را نزد خانم دکتر مهرافزا انجام دادم .از
عمل ّ
پزشک و بیمارستان خیلی راضی بودم؛ به همین دلیل
دوباره این بیمارستان را برای زایمان انتخاب کردم.
تجربۀ خودتان را از زایمان اسپاینال
برای مادرانی که میخواهند این روش را
انتخاب کنند ،بفرمایید.
در اوایل بارداری تحقیقات زیادی انجام دادم که
زایمانم طبیعی باشد یا سزارین و مسلّماً با بررسی
متوجه شدم که زایمان طبیعی خیلی
و تحقیق
ّ
بهتر است ،ولی اطرافیانم میگفتند زایمان طبیعی
درد دارد و من را از این کار منع میکردند .پزشکم
زایمان طبیعی را پیشنهاد داد .به مادران باردار توصیه
میکنم که به پزشکشان اعتماد کنند .من به خانم
دکتر مهرافزا اعتماد داشتم ،ولی نمیگویم که ترس
نداشتم.
فکر میکنم از هفتۀ  22بارداری بود که در
کالسهای آموزشی آمادگی برای زایمان -که در
همین بیمارستان تشکیل میشد -شرکت کردم .در
همین کالسها بود که به خیلی از سؤالهایم پاسخ
داده شد و با روشهای زایمان بیدرد آشنا شدم؛
همچنین با تکنیکهای تن ّفسی و ورزشهایی که باید
در خانه تمرین میکردم؛ همۀ اینها به من کمک کرد
که استرس من کمتر شود.
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روز شنبه  15مهر زایمان کردم .از پنجشنبه درد خیلی
کمی داشتم که میگرفت و تمام میشد .به دلیل شروع دردها
به بیمارستان رفتم .ماماهای بخش نرگس (بخش زایمان) -که
همینجا از این پرسنل خوب تش ّکر میکنم -با صبر و حوصله
به مادران باردار رسیدگی میکنند .من را معاینه کردند و
توصیههای الزم را به من کردند .دوباره به خانه برگشتم .جمعه
انقباضات من بیشتر شد و دوباره به بیمارستان آمدم .وضعیتم
را بررسی کردند و صدای قلب جنین را گوش دادند و دوباره
به منزل برگشتم .صبح شنبه با درد بیشتری از خواب بیدار
شدم ،با تکنیکهای تن ّفسیای که در کالسهای آموزشی یاد
گرفته بودم و کیسۀ آبگرم خودم را آرام کردم؛ ولی وقتی
فاصلۀ درد کمتر شد ،ساعت هشت صبح به بیمارستان آمدم.
بعد از معاینه گفتند که میتوانم بستری شوم .خوشحال بودم
که به تولّد نوزادم نزدیک میشدم .خانم دکتر مهرافزا بالفاصله
خودشان را رساندند و معاینهام کردند و گفتند که میتوانم برای
حسی اسپاینال استفاده کنم .دردهایم خیلی
کاهش درد از بی ّ
حسی انگار آب را روی آتش
زیاد شده بود ،ولی واقعاً بعد از بی ّ
ریختند؛ دیگر درد نداشتم .خانم اسکندری ،سرپرستار بخش
بچه و روند زایمان
نرگس ،لحظهبهلحظه باالی سرم بودند و قلب ّ
را کنترل میکردند؛ روند زایمان خیلی خوب پیش میرفت.
خیلی کوتاهتر از آنی بود که فکر میکردم؛ با چند تالش ارادی
بچه
بچه به دنیا آمد؛ یک لحظه دیدم که ّ
در حین انقباضاتّ ،
در دست خانم دکتر مهرافزاست .من وقتی میگفتند اسپاینال
یک روش بیدردی موضعی هست ،باور نمیکردم ولی واقعاً این
روش وجود دارد .از وقتی که اسپاینال شدم ،دیگر هیچ دردی
را احساس نکردم.
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آیا در اتاق زایمان کسی به عنوان همراه و حامی
کنارتان بود؟
از همان ابتدا مادر و همسرم کنارم بودند و این خیلی خوب هست که
در اتاق زایمان کسی را که به شما آرامش میدهد ،کنار خودتان ببینید
و من خیلی راضی بودم.
اگر قرار باشد یک خاطرۀ خوب از دوران بارداری خود
برایمان تعریف کنید ،کدام را انتخاب میکنید؟
بچه و آن لحظهایست که با روش
قشنگترین خاطره ،به دنیا آمدن ّ
بچهام را با چشمهایم دیدم که
آمدن
اسپاینال دردها تمام شد .به دنیا
ّ
تجربۀ بسیار زیبایی هست و مادری که زایمان طبیعی داشته باشد،
میتواند آن را تجربه کند.
برای صحبت پایانی چه پیامی برای مادران باردار دارید؟
اول اینکه به پزشکشان اعتماد کنند؛ به هر حال همۀ پزشکان دوست
دارند که بهترین کار را برای بیمارانشان انجام دهند و میخواهند
بهترینها برایش اتّفاق بیفتد .دربارۀ زایمان طبیعی شاید شنیده باشید که
خیلی درد دارد و به چه سختی انجام میشود ،ولی االن با این روشهای
تحملتر
بیدردی و آموزشهای کالس زایمان طبیعی خیلی بهتر و قابل ّ
است و اینکه شما تولّد فرزند زیبای خودتان را میبینید و خیلی زود به
زندگی عادی بر میگردید و این واقعاً زیباست.
اکرم پژاوند
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :رشت ،میدان یخسازی ،بلوار شهید افتخاری ،کلینیک روانشناسی
بیمارستان بینالمللی قائم (عج) تلفن)013( 33565011-19 :
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گرفتگی عضالت پا در دوران بارداری
به انقباضات شدید و غیر ارادی عضالت پا ،ساق پا یا هر دو -که با درد شدیدی همراه است-
گرفتگی یا اسپاسم عضالت پا میگویند .این مشکالت در دوران بارداری بسیار شایع است.
گرفتگی عضالت پا در سه ماهۀ دوم و سوم بارداری اغلب اوقات در شب رخ میدهد .با وجود
ّ
مشخص نشده است ،ولی میتوان با
اینکه هنوز ع ّلت دقیق گرفتگی عضالت پا در دوران بارداری
چند راهکار از بروز آن جلوگیری کرد.
دکتر زهرا نیکپوری

با انجام موارد زیر میتوانید در دوران بارداری از بروز انقباض و
گرفتگی در عضالت پای خود جلوگیری کنید:
حرکات کششی روی عضالت ساق پا

گرچه شواهد کافی در دسترس نیست ،ولی انجام تمرینات و نرمشهای کششی قبل از
خواب میتواند از گرفتگی عضالت پا در دوران بارداری جلوگیری کند .رو به دیوار بایستید؛
پاهای خود را کمی عقب ببرید و کف هر دو دست را روی دیوار قرار دهید .پای راست را
کمیجلو بیاورید و زانوی راست را بهآرامی خم کنید ،در همین حال سعی کنید کف و پاشنۀ
پای چپ را روی زمین نگه دارید و زانوی چپ را در حالت مستقیم حفظ کنید .این نرمش
مدت انجام نرمش پشت شما باید کام ً
ال صاف و
را سی ثانیه انجام دهید .د ّقت کنید در طول ّ
باسن به سمت جلو باشد .پا را روی مچ پا به سمت داخل یا خارج نچرخانید و کف پا را روی
سطح زمین قرار دهید .این تمرین را برای پای دیگر نیز انجام دهید.
ورزش ّ
منظم

انجام هرگونه ورزش و ف ّعالیت جسمانی از گرفتگی عضالت پا در دوران بارداری جلوگیری
میکند .قبل از آغاز هر ورزش جدید با مشاور سالمت یا پزشک خود مشورت کنید؛ بهتر
است در این دوران ورزشهای مخصوص بارداری را دنبال کنید.
مکمل منیزیم
مصرف ّ

مکمل
براساس نتیجۀ پژوهشهای محدودی که در این زمینه انجام گرفته است ،مصرف ّ
منیزیم به کاهش گرفتگی عضالت پا در دوران بارداری کمک میکند .البته قبل از مصرف

آن با مشاور سالمت یا پزشک خود مشورت
کنید .میتوانید منیزیم مورد نیاز بدن خود
را با مصرف موا ّد غذایی غنی از منیزیم مانند
غلاّ ت کامل ،لوبیا ،میوۀ خشک ،آجیل و دانهها
تأمین کنید.
نوشیدن آب کافی

حفظ آب بدن و ماهیچهها از گرفتگی
عضالت پا جلوگیری میکند .اگر بدنتان با
کمآبی روبهرو نباشد ،رنگ ادرار بیرنگ یا زرد
روشن است؛ اگر دچار کمآبی شدهباشید ،رنگ
ادرارتان زرد تیره خواهد شد.
انتخاب کفش مناسب

انتخاب کفش مناسب بهطور چشمگیری از
گرفتگی عضالت پا جلوگیری میکند .بهتر است
کفش و کفی مناسب و راحتی را انتخاب کنید
که پاشنه ،سینه و مچ را محکم نگه دارد .اگر در
ناحیۀ پا دچار گرفتگی عضالت شدید ،تمرینات
کششی را روی ماهیچههای ساق همان پای
مبتال انجام دهید .راه رفتن ،پیادهروی و باال
بردن پاها از گرفتگی دوبارۀ عضالت جلوگیری
حمام
میکند .دوش گرفتن با آب نسبتاً داغّ ،
آب گرم ،ماساژ عضالت با یخ یا ماساژ عضالت
منقبضشده به کاهش درد کمک میکند.
دکتر زهرا نیکپوری
متخصص زنان و زایمان و مسئول
ج ّراح و
ّ
تخصصی بیمارستان بینالمللی
فوق
کلینیک
ّ
قائم (عج)
نشانی :رشت ،میدان یخسازی ،بلوار شهید
افتخاری تلفن013-33565011-19 :
آدرس اینستاگرام:

dr.zahranikpouri
www.drnikpouri.com
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مناسبتاهي تقویمي

توصیههای
نـوروزی برای
خـانمهای
بـاردار

زنان باردار مانند سایر خانمهای ایرانی دوست دارند با خانهای تمیز به استقبال بهار بروند ،ا ّما برای انجام این
توجه کنند .اگر امسال باردارید ،وضعیت شما با سالهای قبلی خیلی فرق میکند و باید
کار باید به نکات مه ّمی ّ
ً
از انجام بعضی کارها چشمپوشی کنید ،مثال نباید به خانهتکانی مانند گذشته نگاه کنید و تمام خانه را از سقف
تا کف بسابید .از سوی دیگر شرایط بارداری به شما اجازه نمیدهد تا برای خرید لوازم عید ساعتهای طوالنی
مشغول جستوجو باشید .کارهای منزل را تقسیم کنید و در روزهای مختلف با زمانبندی مناسب آنها را انجام
دهید .انجام کارهای سبک اشکالی ندارد ،ا ّما در ماههای آخر از انجام ف ّعالیتهای سنگین بپرهیزید تا کمتر خسته
شوید .از تماس طوالنی با انواع شویندههای شیمیایی خودداری کنید و رعایت نکات ایمنی را در نظافت سطوح و
دکتر طاهره زارع یوسفی نقاط بلند و دور از دسترس فراموش نکنید.

با فرارسیدن نوروز بسیاری از خانوادهها آمادۀ سفرهای نوروزی
میشوند ،آیا زنان باردار نیز میتوانند به مسافرت بروند؟
در جواب این سؤال باید گفت که حتماً قبل از اقدام به سفر با
پزشک خود مشورت کنید .بهترین زمان برای مسافرت زنان باردار
در اواسط بارداری (هفتۀ  14تا  )28است .بهطور کلّی مسافرتهای
طوالنی توصیه نمیشود .در هنگام سفر با اتومبیل هر دو ساعت
طی سفر حتماً کمربند
یکبار از ماشین پیاده شوید و قدم بزنید .در ّ
ایمنی را ببندید .اگر با هواپیما سفر میکنید ،در صورت امکان گاهی
از جای خود بلند شوید ،هر نیم ساعت پاهای خود را خم کنید ،قوزک
پایتان را بچرخانید و چند حرکت کششی انجام دهید .مصرف مایعات
کافی ،پوشیدن لباس مناسب و بستن کمربند ایمنی را در سفرهای
هوایی فراموش نکنید .گاهی دیده میشود که برخی زنان باردار در
مسافرت آرامبخش مصرف میکنند و میخوابند که این کار ممکن
است پیامدهای خطرناکی نظیر لخته شدن خون در اندامهای تحتانی
را به دنبال داشته باشد ،بنابراین از انجام این کار اجتناب کنید.
در صورت داشتن بارداری پُرخطر نظیر فشار خون باال ،دیابت
بارداری ،داشتن بیماریهای زمینهای قلبی -عروقی ،بارداری
چندقلویی ،بارداری با جنینی که اختالل رشد دارد ،کم یا زیاد بودن
مایع آمنیوتیک و داشتن جفت سرراهی و سابقۀ زایمان زودرس به
هیچوجه صالح نیست شهر خود را ترک کنید و به مسافرت بروید.
در ایّام نوروز -که وقت دید و بازدید و مهمانیهای خانوادگی است-
مهمانی گرفتن و میزبان بودن برای زنان باردار دشوار است ،بنابراین

بهتر است که این کار به زمان مناسبتری مؤکول شود .اگر به مهمانی
دعوت شدهاید ،لباس و کفش مناسب و راحت انتخاب کنید .از
پوشیدن کفشهای پاشنهبلند اجتناب کنید .همچنین در غذا خوردن
زیادهروی نکنید و از مصرف غذاهای چرب و پُرحجم بپرهیزید.
توجه به دسترس بودن انواع شیرینی و کیک در این ایّام توصیه
با ّ
میشود که از آنها به عنوان میانوعده استفاده نشود .از مصرف مغزها
و آجیل شور نیز خودداری کنید .انواع مغزها سرشار از موا ّد مغذی
توجه به
هستند و مصرف آنها برای مادر و جنین مفید است ،ا ّما با ّ
کالری باال میتوانند سبب افزایش وزن شوند ،بنابراین بهتر است خام
و بهاندازه مصرف شوند .میو ه و سبزی یک میانوعدۀ مناسب و ایدهآل
محسوب میشوند و مصرف آنها عالوه بر تأمین ویتامینهای مورد نیاز
و تقویت سیستم ایمنی ،به علّت دارا بودن فیبر باال برای درمان یبوست
که یک مشکل شایع در دوران بارداری است -سفارش میشود.کالم آخر اینکه هیچ کاری را برای لحظات آخر نگذارید و از قبل
سعی کنید که کارهای خود را برنامهریزی کنید .حتماً از پزشک معالج
خود بپرسید که در ایّام تعطیالت سال نو چگونه میتوانید در موارد
اورژانس با وی تماس بگیرید.
دکتر طاهره زارع یوسفی
متخصص بیماریهای زنان و زایمان
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،سه راه معلم ،ساختمان مهستان ،طبقۀ
دوم ،واحد  ٥تلفن013-٣٣٥٣٥٨٧٠ :
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خطرات فصل سرما

برای سالمندان!

شکستگی لگن یکی از شایعترین
جدیترین آسیبهای مربوط به
و
ّ
جمعیت سالمند محسوب میشود که
پوکی استخوان در این گروه س ّنی علّت
متعدد،
اصلی آن است .مصرف داروهای
ّ
ضعیف شدن بینایی و مشکالت تعادلی
در سالمندان نیز موجب میشود که
بیشتر زمین بخورند و در نتیجه بیشتر در
دکتر محسن مردانی معرض خطر شکستگی لگن باشند.
با شروع فصل سرما ،بهویژه به دلیل بارش برف و لغزندگی خیابان
و معابر ،سالمندان بیشتر از همه در معرض سقوط و شکستگی
هستند .صحبت از آسیبهای سیستم اسکلتی -عضالنی یکی از
مشکالت شایع روزهای برف و یخبندان زمستان بهویژه در سالمندان
متأسفانه سالمندان به علّت مشکالتِ دید هنگام راه رفتن
است.
ّ
زمین میخورند .آنان کف پا را کمی از زمین فاصله میدهند و
با اندک پستی و بلندی زمین ،تعادل خود را از دست میدهند و
واژگون میشوند.
به هنگام زمین خوردن ممکن است هر نقطهای از بدن دچار
آسیب شود ،ا ّما شایعترین آسیبها شامل پیچ خوردن ،کوفتگی و
متأسفانه ضربهها چنان محکم است که
کوبیدگی است و گاهی هم
ّ
موجب شکستگی در اندامها میشود .مچ پا بیشتر از سایر نقاط اندام
تحتانی در معرض خطر قرار دارد .صدمه بهصورت پیچخوردگی (رگ
به رگ شدن) ،دررفتگی یا شکستگی مچ پاست .در میانساالن -که
دچار پوکی استخوان هم هستند -شکستگی استخوان ران ،استخوان
گردن ران (قسمت فوقانی استخوان ران که به لگن متّصل میشود)

و لگن بیشتر اتّفاق میافتد.
ّ
شکستگی انواع بسیار زیادی دارد که به عضو ،محل شکستگی
و سازوکار وارد آمدن ضربه بستگی دارد که میتواند سبب تفاوت
شدت و نوع شکستگی شود .شکستگی ممکن است بسته (بدون
در ّ
زخم و خونریزی) یا باز (همراه با بیرونزدگی قسمتی از استخوان
یا زخمی که به استخوان راه دارد) باشد .در شکستگی هم مانند
دررفتگی احتمال آسیب به عروق یا اعصاب اطراف وجود دارد.
مراقبتهای هنگام شکستگی
در صورت بروز حادثه در سالمندان یک اصل کلّی آن است که در
هنگام بروز آسیب اندامها و ستون مهرهها ،عضو آسیبدیده را حرکت
ندهیم و با استفاده از وسایل اولیۀ در دسترس (چوب ،کارتن مقوایی،
پارچه و )...آن را ثابت نگه داریم .این کار بهویژه در زمان آسیب وارد
اهمیت حیاتی دارد،
شده به ستون مهرهها (گردن ،پشت و کمر) ّ
چرا که در صورت شکستگی مهرهها و وارد آمدن فشار بر نخاع ،هر
غیرقابل
حرکت یا جابهجایی ستون مهرهها ممکن است به آسیب
ِ
جبرانی مثل قطع نخاع منجر شود .نکتۀ مهم دیگر در آسیبهای
ارتوپدی (آسیبهای سیستم اسکلتی -عضالنی) ،بررسی سریع
ّ
محل آسیبدیدگی است که این
عملکرد عروق و اعصاب اطراف
توسط فرد آشنا به آناتومی بدن انسان (مثل پزشک) و
بررسی باید ّ
حسی یا سوزنسوزن
در فواصل زمانی مشخّ ص تکرار شود .هر نوع بی ّ
شدن ،کبودی ،رنگپریدگی یا خونریزی و عدم توانایی در حرکات
ّ
توسط پزشک یا کادر
ماهیچههای اطراف
محل آسیب باید بهسرعت ّ
درمانی بررسی و در صورت نیاز درمان شود .این احتمال وجود دارد
خاصی وجود
که در لحظات و ساعتهای اولیه پس از آسیب مشکل ّ
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ّ
محل آسیب افزایش درد و محدودیت
نداشته باشد ،ا ّما بهتدریج در
حرکت یا هر یک از مشکالت ذکر شده ممکن است رخ دهد .در این
صورت نیز باید بهسرعت به پزشک مراجعه کرد.
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میکند .التهاب مزمن میتواند به کاهش تودۀ استخوانی منجر شود.
زنان سالمند نیز بهخصوص در سالهای پس از یائسگی بیش از
مردان در معرض خطر شکستگی لگن قرار میگیرند .واضح است
که این مشکل بر اثر کمبود ویتامین  ،Dکلسیم و پوک شدن
استخوانها به وجود میآید.

درمانهای رایج
در هنگام مراجعه به پزشک معموالً اولین اقدام یک عکس
توصیههای الزم برای سالمندان در فصل سرما
ّ
محل
رادیوگرافی ساده از یک مفصل باالتر تا یک مفصل پایینتر از
شکستگی (مث ً
ال در شکستگی ساق از زانو تا مچ پا) است .در برخی
انجام ورزش و حرکات تعادلی سبب کاهش شکستگی لگن
ّ
محل شکستگی
از موارد ممکن است پزشک برای بررسی دقیقتر
میشود .ورزش برای تناسب اندام و ایجاد تعادل در سالمندان
و آسیبهای همراه ،سیتیاسکن یا ام .آر .آی درخواست کند.
مهم قرار گرفتن کلسیم
ضروری است؛ چون ورزش یکی از عوامل ّ
ّ
محل شکستگی ،درمانهای مختلفی را پزشک انجام
بسته به نوع و
در داخل استخوانها و محکم شدن آنهاست .ورزش کمک بزرگی
میدهد .این درمانها شامل آتلگیری و گچگیری یا ثابت کردن
به پیشگیری از شکستگیها میکند .البته در صورت ابتال به پوکی
جراحی
استخوان قبل از آغاز هرگونه تمرین ورزشی باید با پزشک خود
استخوان با میلهها و پالکهای مخصوص از طریق عمل ّ
است .همچنین بسته به نوع شکستگی
مشورت کنید .همچنین سالمندان باید
ممکن است درمان در اسرع وقت انجام در صورت بروز حادثه در سالمندان یک از کفشهای مناسب و عاجدار استفاده
شود یا پزشک به منظور آماده شدن عضو اصل ک ّلی آن است که در هنگام بروز آسیب کنند تا احتمال زمین خوردن آنان
مدتی صبر کند.
اندامها و ستون مهرهها ،عضو آسیبدیده را کاهش یابد.
برای ادامۀ درمان ّ
گرچه شکستگی و بهبود آن فرایندی حرکت ندهیم و با استفاده از وسایل اولیۀ در
در هنگام راه رفتن روی برف بهتر
طی آن دسترس (چوب ،کارتن مقوایی ،پارچه و )...آن است سالمندان عالوه بر تر ّدد از کنار
طوالنی و دردناک است که ّ
خطرهای زیادی در انتظار سالمند قرار را ثابت نگه داریم.
دیوار ،قدمهای کوچک بردارند و آهسته
دارد ،یافتههای جدید پزشکی نشان
حرکت کنند .همچنین بهتر است هنگام
میدهد که بهبود شکستگی استخوان در سالمندان خوشبین -که
ُسرخوردن خود را رها نکنند و سعی کنند خود را روی پهلو یا شانهها
دیدگاه مثبتی در زندگی دارند -بهتر از سالمندان افسرده است.
بیندازند و روی مچ دست نیفتند .مصرف موا ّد غذایی کلسیمدار مثل
نتایج این پژوهش نشان میدهد که سالمندان مثبتاندیش -که
لبنیات کمچرب (شیر ،ماست ،پنیر ،کشک و )...مفید است .اضافه
دچار شکستگی استخوان لگن شدهاند -بهتر از بیمارانی که چندان
کردن چای ،پودر نسکافه ،پودر کاکائو و قهوه به شیر باعث کاهش
خوشبین نیستند و عالئم افسردگی دارند ،بهبود مییابند .این
جذب کلسیم آن میشود .شربتهای کاهشدهندۀ اسید معده مانع
پژوهشگران  432زن و مرد  65سال به باال را -که به علّت شکستگی
جذب کلسیم میشوند ،بنابراین باید از مصرف خودسرانۀ آنها
استخوان لگن در بیمارستان بستری شده بودند -مورد بررسی قرار
خودداری شود و با نظر پزشک آنها را مصرف کرد .نوشابههای
طی دو سال انجام این پژوهش سالمندان خوشبین -که
حد امکان باید کمتر
گازدار مانع جذب کلسیم میشوند ،بنابراین تا ّ
دادندّ .
 36درصد شرکتکنندگان را تشکیل میدادند -در مقایسه با 13
مصرف شوند .استعمال دخانیات و مصرف الکل نیز برای همه در
درصد سالمندانی که چندان خوشبین نبودند یا  51درصد افرادی
هر س ّنی بهویژه در سالمندان در هر شرایطی مضر است و ازجمله
که عالئم افسردگی داشتند ،توانستند سریعتر راه بروند و زودتر از
عوارض آنها تشدید پوکی استخوان است.
صندلی برخیزند.
دکتر محسن مردانی
همچنین پژوهشگران دریافتهاند که میوه و سبزیجات میتواند از
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ آرتروسکوپی شانه و زانو و صدمات
ّ
شکستگی استخوان لگن در مردان مسن جلوگیری کند .ویتامین
ورزشی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 Cاز مردان مسن در برابر کاهش تودۀ استخوانی محافظت میکند.
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول
پژوهشهای جدید نشان میدهد که تراکم موا ّد معدنی استخوانها،
تلفن013-33125776 :
وضعیت کلّی و خطر شکستگی آنها عالوه بر کلسیم به موا ّد ّ
مغذی
www.dr-mardani.ir
متعددی بستگی دارد .ویتامین  Cاز بدن در برابر التهابات محافظت
ّ
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سندرم آشیانة خالی

چالشی جدید و ج ّدی برای خانوادهها

بچهها به دنیا آمدند ،آرزو میکردیم یک روز بزرگ شوند ،ازدواج کنند و دانشگاه بروند .فکر میکردیم وقتی
«از وقتی ّ
بچهها بزرگ شدند و از پیش
آنان سروسامان بگیرند و به آرزوهای خود برسند ،دیگر غمی نخواهیم داشت ،ا ّما وقتی ّ
ی کنیم!»
بچهها زندگ 
غصهها ،نگرانیها و تنهاییهایمان بیشتر شد؛ انگار دیگر بلد نبودیم بدون حضور ّ
ما رفتندّ ،
این جمالت -که همۀ ما کمابیش آن را از والدین شنیدهایم -موقعیتی است که به آن سندرم آشیانة خالی
بچهها خانه را به دالیل مختلفی همچون ازدواج یا رفتن به شهر دیگری برای کار یا تحصیل
میگویند؛ موقعیتی که ّ
بچهها خالی میشود ،پدر و مادر میمانند و خانهای که با احساس تنهایی ،طرد ،غم و اندوه،
ترک میکنند .خانه که از ّ
از دست دادن هدف یا نگرانی و اضطراب بیش از حد در مورد رفاه فرزند پُر شده است.
مهرداد نامدار

مفهوم سندرم آشیانة خالی یک اختالل روانی محسوب نمیشود،
بلکه یک تعبیر پزشکی -زیستشناسی است که در روانشناسی وارد
شده است و در تحلیل مسائل سالمندی مورد استفاده قرار میگیرد.
هیچچیز برای والدین دشوارتر از دور شدن از فرزندان نیست؛ با فرا
رسیدن میانسالی  -دقیقاً زمانی که فرزندان خود را برای زندگی
مهم زندگیشان
مستقل آماده میکنند و دست به تصمیمات
ّ
میگیرند -بحرانی والدین را تهدید میکند و آن هم ترس از دور
شدن از فرزندان است.
کودکان بزرگ میشوند و تبدیل به جوانانی مستقل میشوند؛
جوانانی که میخواهند همانند والدینشان بهطور مستقل به زندگی

ادامه دهند .در این زمان برخی والدین دچار شرایط روحی نابسامانی
میشوند ،بهخصوص مواقعی که روابط اجتماعی با اقوام ،آشنایان و
دوستان محدودتر باشد ،والدین از نظر روحی آسیبپذیرتر میشوند
جدی میشود
و برای برخی والدین این استقالل تبدیل به یک بحران ّ
و فرد را دچار احساس فقدان ،تنهایی و حتّی بیارزش بودن میکند.
بهنظر میرسد با هستهای شدن خانوادهها در جامعۀ ایران سندرم
آشیانة خالی در میان والدینی که فرزندانشان خانه را ترک میکنند،
بیش از گذشته دیده میشود .گفته میشود در نتیجۀ این سندرم،
زوجهای پا به سن گذاشته دچار اختالف شده ،یا حتّی از هم جدا
میشوند و. ...
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عالئم سندرم آشیانة خالی
احساس ناراحتی در چنین مواقعی کام ً
ال
طبیعی است .همچنین عادی است که
بخواهید در زمان غیاب فرزندتان اوقاتی را در
اتاق او بگذرانید تا احساس نزدیکی بیشتری
به او کنید .اگر احساس میکنید دچار
سندرم آشیانة خالی شدهاید ،واکنشهای
مدت آنها را تحتنظر بگیرید؛
خود و طول ّ
اگر احساس میکنید که زندگی مفید شما
به پایان رسیده است ،یا زیاد گریه میکنید،
یا آنقدر ناراحتید که دوست ندارید دوستان
و آشنایانتان را ببینید یا سر کار بروید ،بهتر
متخصص مشورت کنید .پدر و
است با یک
ّ
مادرهایی که سندرم آشیانة خالی را تجربه
میکنند ،اغلب از خود یا دیگران میپرسند
که آیا فرزند آنان آنقدر بزرگ شده که بتواند
مستقل از آنان زندگی کند و از عهدۀ زندگی
خود برآید؟
چه والدینی بیشتر رنج میکشند؟
همۀ پدر و مادرها هنگامی که فرزندانشان
خانه را ترک میکنند ،سندرم آشیانة خالی
را تجربه میکنند .هرچند که برای افراد زیر
این تجربه با درد و رنج بیشتری همراه است:
والدین وقفی
والدینی که مشکالتی با همسر خود دارند
و ازدواج آنان ثبات کافی ندارد ،یا والدین
تماموقتی که انگار هیچ کاری جز رسیدگی
بچهها نداشتهاند و احساس آنان در مورد
به ّ
خودشان یا هویت آنان از خود ،بیش از هر
چیز با مادر یا پدر بودنشان تعریف میشود،
بیش از سایر والدین با تجربۀ رفتن فرزندان
از خانه رنج میکشند.
والدین انعطافناپذیر
قصۀ تغییر
والدینی که بهصورت کلّی با ّ
در زندگی مشکل دارند ،بهسختی آن را
مستعد
میپذیرند یا با آن سازگار میشوند،
ّ
تجربۀ سندرم آشیانة خالی هستند .ناگفته
پیداست در چنین شرایطی تجربۀ یک اتّفاق
استرسآور دیگر در زندگی مثل یائسگی،
مرگ همسر ،یا بازنشستگی تا چه حد
میتواند شرایط را برای والدین پیچیدهتر و
دشوارتر کند ،ا ّما چون ترک خانۀوالدین در
جوانان بهطور کلّی رویدادی طبیعی و سالم
است ،اغلب به نشانههای سندرم آشیانة
توجه نمیشود و این موضوع نیز به
خالی ّ
نوبۀ خود میتواند بر تلخی و رنج ناشی از
رفتن فرزندان افزوده شود.
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فقط مادران رنج نمیکشند!
مادران بهدلیل آنکه مراقبان اولیۀکودکان هستند ،بیش از پدران در برابر سندرم آشیانة خالی
آسیبپذیرند ،ا ّما این به معنای عدم تجربة ناراحتی و درد نکشیدن پدران در برابر این موقعیت
متوجه میشوند که برای
نیست .بسیاری از پدران وقتی با آشیانة خالی از فرزند روبهرو میشوند،
ّ
گذر از مرحلۀترک خانة فرزندان خود آماده نبودهاند .برخی نیز بهدلیل از دست دادن فرصتهایی
که در گذشته برای بودن با فرزندان و خانوادۀ خود داشتهاند ،احساس گناه میکنند و این موضوع
رنج ناشی از سندرم آشیانة خالی را برای آنان دوچندان میکند.
پُرکردن آشیانة خالی
درست است که سندرم آشیانة خالی با خودش احساسات تلخ و شدیدی میآورد ،ا ّما
معنیاش این نیست که نمیشود با آن کاری کرد .اگر شما هم تازه آخرین فرزندتان را
عروس یا داماد کردهاید ،یا دانشجو شده ،یا به هر دلیلی از شما جدا شده است ،میتوانید
این کارها را انجام دهید:
 با او در تماس باشید.

یکی از سادهترین راهها برای مقابله با سندرم آشیانة خالی آن است که والدین همچنان
در تماس با فرزندان خود باشند .پیشرفتهای تکنولوژیای مانند تلفنهای همراه ،پیامهای
متنی و اینترنت فرصتهای تازه و مناسبی برای افزایش ارتباط بین پدر و مادر و فرزندان
توجه کنید که این تماسها نباید آنقدر زیاد باشد که به تالش
فراهم کرده است .البته باید ّ
فرزندتان برای مستقل شدن خللی وارد کند.
 عالئق خودتان را دنبال کنید.

والدین میتوانند با دنبال کردن سرگرمیها و عالئق خود ،ضمن پُرکردن اوقات فراغت،
استرس و غم ناشی از ترک خانة فرزندان را تسکین دهند .آغاز یا از سرگیری یک ف ّعالیت
بهویژه برای مادران خانهدار و صحبت کردن در مورد احساسات خود با دوستان ،اعضای
خانواده یا یک مشاور میتواند برای سازگاری با سندرم آشیانةخالی مفید واقع شود.
بچهها را غنیمت بدانید.
 رفتن ّ

توجه والدین را به آن جلب کرد ،این است که اگرچه حضور
نکتۀ دیگری که میتوان ّ
فرزندان در خانه رنگوبوی دیگری به زندگی آنان میبخشید ،ا ّما نمیتوان انکار کرد که
بچهدار شدن با افزایش فشارهای مالی ،افزایش وظایف و مسئولیتهای زندگی برای والدین
ّ
همراه است .مسلّماً رسیدگی به فرزند وقت زیادی از والدین میگیرد و محدودیتها و
قید و بندهای بسیاری به آنان تحمیل میکند؛ محدودیتهایی که به سهم خود میتواند
بچهها از
احساس شادمانی در زندگی و رضایت زناشویی افراد را کاهش دهد ،بنابراین رفتن ّ
خانۀوالدین فرصت مغتنمی است تا والدین بتوانند بار دیگر به نیازهای خود و همسرشان
توجه کنند ،وقت بیشتری را صرف خود و رابطۀ زناشویی خود کنند و از این طریق کیفیت
ّ
زندگی و رابطۀ زناشویی خود را ارتقا دهند .البته موضوع نگرانکنندهای که در این مورد
پیش میآید ،این است که گاهی وجود فرزندان و رسیدگی به آنان باعث میشود زوجین
با وجود تعارضها و درگیریهای بسیار ،کنار یکدیگر بمانند و از مشکالت زناشویی خود
بچهها از خانه منجر به باز شدن زخمهای کهنه و
غافل شوند .در چنین شرایطی رفتن ّ
روشن شدن آتش اختالفاتی میشود که زن و شوهر تالش میکردند به بهانه و با تمرکز
بر نقشهای پدر و مادری خود آنها را نادیده بگیرند که در این موارد نیز دریافت کمک
متخصصان روانشناسی میتواند راهگشای ّ
حل مشکالت باشد.
حرفهای از
ّ
مهرداد نامدار
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87نبش کوچۀ شبنم ،ساختمان صابر ،مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی آرامش زندگی تلفن013 -۳۳۱۲۰۰۴۳ :

www.mnamdar.com

سبك زندگي سالم
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اختـالل وسـواس خـرید

مهناز مرامی

روزمره
خرید برای بعضی آدمها بهخصوص خانمها نوعی تفریح محسوب میشود و آنان را از بیحوصلگی و خستگی
ّ
درمیآورد .اگرچه خرید کردن یک امر عادی در زندگی امروزی است ،ا ّما در مواردی هم تبدیل به یک اختالل روانی
میشود و نیازمند درمان است .اختالل خرید وسواسی ( )Compulsive buying disorderنوعی اختالل است که
مشخّ صۀ آن وسواس در رفتار خرید است و نتایج منفیای در پی دارد .رفتار مبتالیان به این اختالل بسیار شبیه رفتار
حس منفی تنش و اضطرابی که دارند به خرید کردن پناه میبرند و
معتادان به موا ّد مخدر است .این افراد برای کاهش ّ
مدت بسیار کوتاهی با ترشّ ح دوپامین و اندروفین در مغز به انرژی و آرامش دست مییابند ،ا ّما دیری
با این عمل برای ّ
نمی پاید که از خریدی که کردهاند ،پشیمان میشوند .با وجود این نمیتوانند در موقعیت نزدیک بعدی در برابر احساس
اجبار به خرج کردن پول مقاومت کنند ،باز هم اقدام به خرید غیرضروری میکنند و این دخل و خرج نامتناسب آنان را
جدی مواجه خواهد کرد.
با مشکالت مالی ّ

 خرید وسواسی حالتی است که در حدود یک تا شش درصد
جمعیت را در برمیگیرد و بیشتر در زنان مشاهده میشود.
 در این ناراحتی افراد مبتال هیچ هدفی از خرید ازجمله جلب
توجه یا تن ّوعطلبی و برطرف کردن یک مشکل اساسی ندارند.
ّ
 آنان معموالً چندین کارت اعتباری دارند و خرید میکنند؛ اکثرا ً
مشکالت مالی دارند و دچار ورشکستگی میشوند .معموالً یک بدهی
چند میلیون تومانی دارند.
 آنان ناگهان تمایل زیادی به خرید دارند و با آنکه سعی در
جلوگیری نامو ّفق از آن دارند ،خرید وسواسگونه میکنند و هیچ
نیازی به کاالیی که میخرند ،ندارند.
 از آنجا که بیشترین مبتالیان زن هستند ،به خرید لباس و
وسایل آرایشی و اجناس تزئینی عالقۀ زیادی دارند ،مث ً
ال ممکن است
بهعلّت عالقه به یک رنگ ،دهها نوع لباس یا مث ً
ال کیف بخرند و از
هیچکدام هم استفاده نکنند.
برای تشخیص این اختالل از سه نشانۀ اصلی استفاده

میشود:

 مشغول شدن بیش از اندازه به خرید
 پریشانی و آشفتگی به دنبال خرید اجباری
 وسواس خرید به دورههای افراط و تفریط محدود نشود.
پژوهشها علّت این اختالل را ع ّزت نفس پایین ،اضطراب و نیاز
به کاهش استرس دانستهاند .همچنین این ناراحتی میتواند توأم با
سایر اختالالت کنترل تکانه مثل جنون دزدی و اختالالت خلقی
و وسواسی باشد .شروع این اختالل معموالً از هجده سالگی است.
با این حال مبتالیان تا دهۀ سوم یا چهارم ،یعنی زمانی که دچار
جدی میشوند ،در پی درمان برنمیآیند.
مشکالت مالی ّ
تفاوت خانمها و آقایان در خرید

یکی از تفاوتها میان آقایان و خانمها در نگرش آنان نسبت به
رویدادهاست .اغلب مردان ،کلنگر و عموم زنان ،جزئینگرند .وقتی
آقا و خانم میخواهند برای خرید چیزی تصمیم بگیرند ،آقا ّ
کل
موقعیت و ملزومات آن را در نظر میگیرد ،ا ّما خانم به پارهای از
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توجه میکند ،مث ً
ال ممکن است آقا به قیمت باال ،میزان
جزئیات ّ
نیازمندی به آن محصول و حتّی اختصاص بخشی از پول خانواده به
خرید محصوالت ضروریتر بیندیشد ،ا ّما خانم فقط به خرید همان
محصولی که پیش چشم دارد و به هماهنگی آن با چیدمان خانه و
سایر جزئیات آن مانند رنگ ،طرح و سال ساخت د ّقت میکند و از
این رو در لحظۀ تصمیمگیری برای خرید نمیتواند ارزیابی کاملی از
پیامدهای خرید داشته باشد و درنتیجه به آقا فشار میآورد که آن
محصول را خریداری کند.
از یک طرف شاید این نوعی تقسیم کار در نقش جنسیتی  ،باشد
که چون خانمها جزئینگر و باسلیقهترند ،مسئولیت خریدهایی که
فراوانی بیشتری دارند ،با خانمهاست ،ا ّما برخی از افراد مبتال به
وسواس خرید کردن هستند و درواقع این افراد خود را مجبور به
خرید کردن میبینند .آنان با خریدن احساس آرامش میکنند ،ولی
این آرامش مو ّقت است و این چرخۀ حال بد –خریدن -از طریق
آرامش مو ّقت ادامه مییابد .همچنین این وضع با گذشت زمان
وخیمتر هم میشود.
از طرف دیگر آگاهی از تفاوت میان «داشتن» و «بودن» ،بسیار
روشنگر است .برخی افراد فقط میخواهند داشته باشند  ،میخواهند
هر چیزی را بخرند و نگهداری کنند و صاحب و مالک آن شوند که
این معضل بهطور کلّی گریبانگیر انسان امروزی است .امروزه بسیاری
از افراد بیشتر از تولید کردن ،مصرف میکنند .چرا این طور است؟
باید گفت درواقع اصالت با «بودن» است و یک شخصیت رشدیافته
به دنبال «بودن» است« .بودن» یعنی فرد ،تمام ظرفیتهای وجودی
خودش را شکوفا کند و همان چیزی باشد که باید باشد .بعضی از
افراد برای رسیدن به این سطح از بالندگی دچار مشکالتی هستند و
از این رو به وسیلۀ پیوست اشیا به خودشان (از طریق خرید آنها) در
پی جبران این کمبود برمیآیند و چون «داشتن» متفاوت با «بودن»
است ،از طریق خریدن و داشتن ،هیچوقت رضایت خاطر واقعی را
حاصل نمیکنند و در صورت تداوم این فرایند دچار مالل و کسالت
خواهند شد .به هر حال اگر خرید کردن اجباری ،افراطی و اشتباه
باشد ،درست است که با هدف کسب آرامش انجام میشود ،ا ّما آن
آرامش دوامی نخواهد داشت و با ورود محصول دیگری به بازار فرد
بهراحتی برآشفته خواهد شد .اگرچه خرید وسواسی در میان خانمها به
مراتب بیشتر از آقایان است ،ولی مشکل اینجاست که تعداد خریدهای
شدت در حال افزایش است .بعضی از کارشناسان تخمین
وسواسی به ّ
میزنند که حدود  25درصد از جمعیت کشورهای جهان سوم خرید
وسواسی انجام میدهند و علّت افزایش این نوع خرید تحریک بعضی
از شرکتها و بازاریابان است.
چند راهکار درمانی

 به هیچوجه در فردی که این کار را انجام میدهد ،نباید احساس
مقصر دانست ،بلکه باید بهآرامی دیدگاه او
گناه بهوجود آورد و او را ّ
را تغییر داد .اجناس خریداریشدۀ فرد را جمع کنید و مقابلش قرار
دهید و دربارۀ خریدهایی که کرده از او پاسخ بخواهید .اگر ماهانه
به او پول میدهید ،پول را روزانه یا هفتگی در اختیارش بگذارید،
زیرا دادن پول زیاد باعث میشود یکباره کاالهای غیرضروری
تهیه کند .وقتی به خرید میرود ،حتماً یک نفر از قبیل
ّ
خواهر یا مادر و ...را همراهش بفرستید تا الاقل آنان
بتوانند مدیریت خرید را بهدست گیرند؛ گرچه افرادی
که وسواس خرید دارند ،اغلب سعی میکنند تنها به
خرید بروند.
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 باید به فرد مبتال آموخت که رفتار اعتیادآمیز خود را با د ّقت
زیرنظر بگیرد ،مث ً
تهیه کنید و در آن تاریخ
ال به او بگویید :جدولی ّ
مدت زمان صرفشده در هر بار ،مقدار
رفتارها،
دفعات انجام این
ّ
پولی که خرج کردهاید ،احساسی که داشتهاید ،افرادی که در این
رفتار با شما همراهی کردهاند و هر چیز دیگری را که فکر میکنید
مرتبط است ،ثبت کنید .هرچند روز یکبار جدول را مرور کنید و در
آن به دنبال کشف الگو باشید ،مث ً
ال ممکن است بتوانید بفهمید در
چه ساعتهایی از روز بیشتر احتمال دارد او به رفتار اعتیادآمیز روی
بیاورد ،یا چه احساسات ،افراد یا مکانهایی بیشتر او را به سمت آن
رفتار سوق میدهند؛ سپس به او آموزش دهید که تا آنجا که ممکن
است در مقابل خرید وسواسی مقاومت کند و اضطراب بهوجود آمده
تحمل کند .این کار به تسلّط آنان بر رفتارشان بسیار مؤثّر است.
را ّ
 برای تغییر الگوهایی که در جدول فرد کشف کردهاید ،گامهای
سازنده بردارید .سعی کنید ف ّعالیت جایگزینی برای او پیدا کنید
تا وقتی میل پرداختن به رفتار اعتیادآمیز به سراغش آمد ،حواس
متوجه آن ف ّعالیت جایگزین کند .باید سعی کنید فرد از
خودش را
ّ
شرایط و مکانهایی که رفتار اعتیادآمیزش را تحریک میکند ،دور
بماند.
در نهایت باید این را بدانید که این حالت ممکن است ناشی از
یک بیماری اعصاب و روان تشخیصدادهنشده باشد (ازجمله اختالل
وسواسی یا اضطرابی یا اختالل دوقطبی یا حتّی شدیدتر) و فرد
باید از این لحاظ مورد بررسی دقیق روانپزشکی و روانشناسی
قرار گیرد .البته این اختالل مانند سایر موارد وسواس احتیاج به
شدت مشکالت حاصلشده به
درمان دارد و این درمان بسته به ّ
روش دارویی یا رواندرمانی امکانپذیر است .پژوهشهای انجامشده
نشان میدهند بهترین درمان ممکن برای اختالل وسواس خرید از
راه درمان شناختی-رفتاری است .این پژوهشها پیشنهاد میکنند
برای شروع درمان ابتدا اختالالت همزمان فرد مبتال یافت شود (برای
مثال افسردگی) سپس به کمک دارودرمانی مناسب ،با این اختالالت
مقابله شود.
مهناز مرامی
تخصصی روانشناسی
دانشجوی دکترای
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز مشاوره و
خدمات روانشناختی پاسارگاد تلفن013- 33129076 :

telegram.me/MahnazMarami
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خـانهتکـانی ذهنـی
برای تو مینویسم؛ تا کی ،تا کجا ،تا چه وقت میخواهی درهای
سرزمین وجودت را ببندی؟ خود را در آینه کمی تماشا کن؛ چه
میبینی؟ در پشت این نقاب چقدر به خودت و احساست اسارت
دادهای؟ چقدر حبس کردی احساست را در زندان یک خاطره؛ حتّی
شاید دیگر یادت نیست چرا و چگونه حکم حبس ابد بریدی برای
خودت؛ هم قاضی شدی و حکم دادی و هم زندانبان شدی و هی
مراقب بودی تا یک وقت نکند احساست کمی پر بزند و زندگی و
آدمها را از پشت دیوارهای زندانی که خودت ساختی ،ببیند .تا کی
نازنین اسماعیلزاده
میخواهی هر روز برای احساست سر مزار خاطرههایت فاتحه بخوانی
بدون
تا یک روز فاتحهات خوانده شود! اگر اتّفاقات گذشتهات هنوز دارد مرور میشود ،آگاه باش
ِ
اینکه بدانی هنوز داری سوگواری میکنی؛ اینقدر به روح و روانت آسیب نزن! چقدر بدهکار
شدی به خودت؛ یکبار برای همیشه دست خودت را بگیر و حسابی گریه کن تا خالی شوی .بعد
با خودت یک قرار مالقات بگذار و به خودت بگو بیا از امروز هی به قبرستان خاطرات نرویم .بگو
بیا از امروز به دل اتّفاقات جدید برویم ،آدمهای جدید ،مکانهای جدید و . ...احساسات و منطق
دو بال برای پرواز تو هستند؛ بدون یک بال نمیتوانی پرواز کنی؛ از خودت مراقبت کن ،ولی
اینقدر خودت را سفت بغل نکن ،زندگی کن؛ در کنار همۀ آدمها و اتّفاقات پیش رویت ،زندگی
همین لحظههایی است که در حال گذر است.

در آستانۀ پایان سالی دیگر و شروع سالی جدید متن زیبای باال
را تقدیم شما خوانندگان گرامی کردم .هماکنون و در این لحظه به
پایان سالی دیگر نزدیک میشویم و بهصورت ناخودآگاه این پرسش
در ذهن ما ایجاد میشود که در این سالی که در جریان بود و نزدیک
به پایان آن است ،تا چه حد و به کدام یک از خواستههایی که داشتیم،
رسیدیم؟ دستاوردهای ما چه بود؟ برای سال جدید چه برنامههایی
داریم و چه تح ّوالتی میخواهیم در خود ایجاد کنیم .در آستانۀ ورود
به سال جدید ما هم بیشک نیازمند یک خانهتکانی ذهنی و روحی
هستیم و این خانهتکانی در ما چگونه رخ خواهد داد؟
اکنون زمان آن رسیده است که اندکی گذشتۀ خود را بیازماییم
و به چند اعتقاد که بر ما حاکم است ،نظری بیفکنیم .خانهتکانی
ذهنی اصوالً دردناک نیست ،تنها کافی است به اعتقادات پیشین خود
بنگریم .اگر ما بخواهیم اتاقی را کام ً
ال تمیز کنیم ،هرچه در آن است،
بیرون میآوریم؛ به بعضی چیزها با عالقه نگاه میکنیم ،سپس گرد
و خاکش را میگیریم و خوب برق میاندازیم تا بر جلوهاش افزون
تهیه
شود .بعضی چیزها به لعاب یا تعمیر نیاز دارند ،بنابراین فهرستی ّ
میکنیم که به تعمیر آنها بر حسب اولویت بپردازیم .بعضی چیزها
از کار افتاده و بهدردنخور است؛ وقت آن فرا رسیده که آنها را کنار
بگذاریم و دور بیندازیم .برای تمیز کردن اتاق الزم نیست عصبانی
شویم؛ خانهتکانی ذهنی نیز چنین است؛ برای دور انداختن چند
اعتقاد کهنه و قدیمی الزم نیست عصبانی شویم؛ با همان آرامشی که
پس از خوردن غذا ،خردهریزهها را جمع میکنیم و در ظرف آشغال
میریزیم ،آنها را نیز به همان آسانی دور بریزید.

تهیۀ شام شب در زبالههای دیشب
هیچکس حاضر نیست که برای ّ
خود دنبال غذا بگردد ،پس چطور حاضرید که با جستوجو در
آشغالهای کهنۀ ذهنی برای خود تجربههای فردا را بیافرینید؟
اگر اندیشه یا اعتقادی به دردتان نمیخورد ،بگذارید راهش را
بگیرد و پی کارش برود .هیچ قانون و متن مد ّونی نگفته است که اگر
روزگاری به چیزی اعتقاد داشتید ،مجبورید که این اعتقاد را تا ابد
به دنبال خود بکشانید؛ پس بیایید و اعتقادات محدودکننده را کنار
بگذارید و با این کار یک خانهتکانی ذهنی انجام دهید .ذهن ما نمودی
از آگاهی ،هوش و تجربیات ماست .ذهن معجزۀ زندگی ماست که هم
میتواند مسیر پیشرفت و شادابی ما را فراهم آورد و هم میتواند باعث
تحرکی زندگی ما شود .خانهتکانی ذهنی از
درجا زدن ،خستگی و بی ّ
آن کارهایی است که اگر هر از چند گاهی آن را انجام دهیم ،احساس
سرزندگی و شادابی بسیاری خواهیم کرد .ذهن در واقع ترکیبی از
تخیل و کلّیۀ
مجموعۀ اندیشه ،ادراک ،حافظه ،احساسات ،امیالّ ،
فرایندهای شناخت ناخودآگاه است .برای اینکه ذهن بهتری داشته
باشیم ،کافی است این ده روش را برای خانه تکانی ذهن انجام دهیم:
• خالص شدن از آشغالها
بله در ذهن هر یک از ما دور ریختنیها یا به اصطالح آشغالهای فراوانی
وجود دارد .فراموشی به معنی از دستدادن خاطرهها و تجربهها نیست؛
در حالیکه مقصود ما از خالی کردن ذهن از آشغالها آن چیزی است که
به ذهن شما آسیب میزند .اگر مو ّفق شویم ذهنمان را از آنچه آزاردهنده
و بیثمر است خالی کنیم ،جا برای فراگیری مطالب جدید باز میشود.
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• ورزش
ورزش مستمر و روزانه باعث بهبود
عملکرد ذهن میشود .پزشکان تأکید
میکنند که پیادهروی ّ
منظم و مداوم
مهمی دارد.
در تقویت حافظه نقش
ّ
متخصصان میگویند چهل دقیقه
این
ّ
مدت سه نوبت در
پیادهروی آرام به ّ
غدۀ
هفته میتواند باعث افزایش اندازۀ ّ
هیپوکامپ در مغز شود که بخش حافظه
و خاطرات را در این عضو مهم در کنترل
دارد و عملکرد ذهن را در انسان حتّی با
باال رفتن سن بهبود میبخشد.

• تغذیۀ مناسب
منظور از تغذیه هم نوع رایج آن یعنی مصرف موا ّد غذایی طبیعی و مفید برای ذهن است -که
متخصصان تغذیه فهرستهای فراوانی از موا ّد غذایی مفید برای ذهن ارائه کردهاند -و هم تغذیۀ
ّ
معنوی مناسب برای یک ذهن اعم از کاالهای فرهنگی شامل کتاب ،فیلم ،موسیقی ،تئاتر و ...که
شدت به آن نیاز دارد.
ذهن ما به ّ
• تمرکز
هنگام انجام هر کاری فقط روی همان کار تمرکز کنید .بهنظر کار سختی است ،بهخصوص
برای خانمها موقع آشپزی ،خرید ،کار ،تفریح ،سخن گفتن با دوستان و . ...اگر هر کاری میکنید،
فقط روی همان کار تمرکز کنید و ذهنتان معطوف به همان کار باشد ،هم کارهایتان را بهتر انجام
میدهید ،هم ذهنتان بهتر عمل خواهد کرد.
• لحظات ویژۀ ذهن
تمام تمرینات تمرکزی ،یوگا و فنون ویژۀ ذهن برای لحظاتی است که در آن هیچکس نباشد.
اگر بتوانید روزی ده دقیقه ذهنی خالی داشته باشید ،یعنی ذهنی آرام -که به هیچچیز فکر
نمیکند -آنوقت یک استراحت عالی به ذهنتان دادهاید که زمینۀ بهبود عملکرد ذهنتان را فراهم
کرده است .برای اینکار روزی ده دقیقه در فضایی که هوا در آن جریان دارد ،به شکل کام ً
ال
مدت تنها بر تن ّفس و دم و بازدم خود تمرکز کنید و
راحتی بنشینید یا دراز بکشید؛ در طول این ّ
به هیچچیز دیگری فکر نکنید؛ بعد از این زمان احساس آرامش خواهید کرد.
• نگاهی نو
هر از چند گاهی نگرش به مسائل از دیدگاه تازه زوایای پنهان زیادی را برای ما آشکار میکند
و سبب میشود تا تصمیمهای بهتری بگیریم .سعی کنید به مسائل با شیوهای نو نگاه کنید.

• در کار دیگران دخالت نکنید،
مگر اینکه کمک بخواهند.
بیشتر ما با مداخله در امور دیگران
برای خود و آنان مشکالتی ایجاد
میکنیم .ما معموالً به این دلیل در کار
آنان مداخله میکنیم که معتقدیم راه ما
بهترین راه است .ما تص ّور میکنیم که
منطق ما بهترین منطق است و کسانی
که مطابق طرز فکر ما عمل نمیکنند،
باید مورد انتقاد قرار بگیرند و به مسیر
درست -که همان مسیر ماست -هدایت
شوند .این طرز فکر وجود فردیت را
انکار میکند و ذهن ما را خسته و بیمار
میکند.
• ببخشید و فراموش کنید.
این روش بهترین راه برای رسیدن
شما به آرامش ذهنی است .ما اغلب
به دلیل اینکه کسی به ما توهین کرده
یا به ما ضرری رسانده است ،احساس
ستیزگی را در قلب خود افزایش
میدهیم .ما شکایتها و گالیهها را در
خود پرورش میدهیم و نتیجۀ آن برای
ما تنها بیخوابی ،زخم معده و افزایش
فشار خون است .توهین یا صدمه ممکن
است یکبار اتّفاق بیفتد ،ا ّما با تشدید
شکایتها مدام آن را به خود یادآوری
میکنیم .شما باید بهسرعت این عادت
بد را ترک کنید.
• خودتان را مطابق با محیط
پیرامون خود تغییر دهید.
اگر سعی کنید فقط محیط را تغییر
دهید ،موقعیتهایتان را از دست
خواهید داد .به جای آن سعی کنید
خودتان را مطابق با محیط اطراف خود
تغییر دهید .به محض انجام اینکار حتّی
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محیط پیرامونتان -که با شما سر جنگ داشت -بهطور اسرارآمیزی
تغییر میکند و با شما همسو و هماهنگ میشود.
• به اندازۀ توان خود مسئولیت بگیرید.
الزم است این پند همیشه در خاطرتان بماند .ما اغلب تمایل داریم
بیشتر از توانمان مسئولیت برعهده بگیریم .انگار این کار ذهن و وجود
ما را راضی نگه میدارد ،ا ّما شما حدود خود را بهخوبی میشناسید؛
تحمل میکنید که نگرانی بیشتری را برای شما
چرا کار بیشتری را ّ
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در برخواهد داشت؟ شما نمیتوانید با ف ّعالیتهای بیشتر ذهن خود را
به سمت آرامش سوق دهید ،بنابراین درگیریهای اضافی را کاهش
دهید و اوقات خود را صرف دعا ،دروننگری ،آرامش و سکوت کنید.

رژیم غذایی منقطع بهتر
است یا ممتد؟

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده در کسانی که در حال رعایت یک
رژیم غذایی برای کاهش وزن هستند ،دورههای استراحت دو هفتهای میتواند
کارایی رژیم را بیشتر کند و موجب کاهش بیشتر وزن میشود .پژوهشگران با
سن  54تا  25سال آنان را به دو گروه تقسیم کردند.
بررسی 52مرد چاق با ّ
مدت شانزده هفته رژیم غذایی برای کاهش وزن رعایت شد و در
عدهای ب ه ّ
در ّ
گروه دیگر یک استراحت دو هفتهای به فرد داده شد تا بتواند غذای بیشتری
حدی که وزنش ثابت بماند .در انتها مشخّ ص شد در آنان که
بخورد ،البته در ّ
رژیم غذایی سختی نگرفته و استراحت کوتاهی داشتهاند ،کاهش وزن بیشتر
بوده است .شش ماه بعد از شروع رژیم غذایی ،افراد با دورههای استراحت
هشت کیلوگرم بیش از گروه دیگر وزن کم کرده بودند.
توصیۀ پژوهشگران استفاده از رژیم غذایی بهصورت دو هفته رژیم و دو
هفته استراحت است .آنان میگویند وقتی رژیم غذایی ممتد است ،پدیدهای
به نام  adaptive thermogenesisدر بدن رخ میدهد که در آن بر اثر
کاهش انرژی ورودی به بدن متابولیسم پایه کاهش مییابد؛ یعنی بدن میزان
مصرف انرژی را برای زنده ماندن خود کم میکند .این همان سازوکاریاست
که به بشر کمک کرده تا در دورانهای قحطی زنده بماند .با کاهش سوخت و
ساز پایه در بدن میزان مصرف انرژی هم کم میشود و در نتیجه وزن آنگونه
که انتظار داریم ،کم نمیشود .نتایج این پژوهش محقّقان استرالیایی در مجلّۀ
 International Journal of Obesityمنتشر شده است.

نازنین اسماعیلزاده
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به سمت توشیبا ،کوچة بهار،
پالک  ،51مرکز مشاورة بهار تلفن013-33472099 :

سیگاریهای قبلی باید
گوجۀ بیشتری مصرف
کنند!
ایرانارتوپد :پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز
میگویند :اگر بهتازگی عادت سیگار کشیدن را کنار
گذاشتهاید ،باید بیشتر گوجه مصرف کنید .این کار
موجب میشود آسیبهای وارد شده به ریه در اثر سیگار
تا حدودی جبران شود و سرعت کاهش ظرفیتهای
ریوی کم شود.
آنان نوع تغذیه و کارکرد ریوی 650فرد بالغ سیگاری
ساکن کشورهای آلمان ،نروژ و انگلستان را در سال
 2002و ده سال بعد بررسی کردند .این بررسی مشخّ ص
کرد در آنانی که سیگار را کنار گذاشته بودند ،مصرف
روزانه بیش از دو گوجه فرنگی یا بیش از سه عدد میوۀ
متوسط آسیبهای وارد شده به ریه بر اثر مصرف قبلی
ّ
سیگار را خیلی بهتر از آنانی که گوجه و میوه مصرف
نکرده بودند ،جبران میکند.
این تأثیر فقط در مصرف گوجه و میوۀ تازه مشاهده
شد و مصرف سس یا رب گوجه یا کمپوت میوه چنین
اثری را نشان نداد .در بین میوههای غیر از گوجه ،سیب
بهترین تأثیر را داشت .پژوهشگران میگویند مصرف
گوجه و میوههای تازه میتواند روند پیری ریه را حتّی
در افراد غیرسیگاری کندتر کند .پژوهشگران به افرادی
که در معرض خطر بروز بیماریهای ریوی هستند،
توصیه میکنند میوۀ تازه و بهخصوص گوجۀ بیشتری
مصرف کنند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ European
 Respiratory Journalمنتشر شدهاست.

مصرف شکالت
و پوسیدگی دندانهای کودکان

دکتر علی مرسلی

بچههایی هستند که با پوسیدگی دندانها
یکی از ناراحتکنندهترین صحنههایی که
متأسفانه روزانه با آن مواجهایمّ ،
ّ
بچهها اغلب این کودکان را به دلیل
برای درمان ریشه از طرف همکاران دندانپزشک ارجاع میشوند .پدر و مادر این ّ
خوردن شکالت و شیرینی زیاد مالمت میکنند .درمان ریشۀ دندانهای نابالغ (دندانهای دائمی اطفال) ،اغلب درمانی
تخصصی است و دشواریهای زیادی دارد .اغلب این دندانها دو سه سال بیشتر نیست که روئیدهاند ،یعنی پوسیدگی
ّ
مدت طوالنی در داخل دهان بیمار هم کار راحتی نیست.
آنها خیلی سریع اتّفاق افتاده است .حفظ این دندانها برای ّ
بچهها در این سنین به شکالت و موا ّد قندی عالقۀ زیادی دارند .موا ّد قندی غذای میکروبهای موجود در دهان
ّ
بچهها را نمیتوان از خوردن شیرینیها منع کرد .بهعنوان
کنند.
ی
م
پوسیدگی
به
مبتال
را
ها
ن
دندا
راحت
خیلی
و
هستند
ّ
یک دندانپزشک هم حتّی چنین توصیهای منطقی نیست ،ا ّما با راهکارهایی میتوان پوسیدگی دندان بچههایی را که
شکالت دوست دارند ،به حداقل رساند .در ادامه به این راهکارها اشاره میکنیم:

• موا ّد قندی بعد از وعدۀ غذایی به کودکان داده شود .این
روش چند مزیّت دارد؛ اول اینکه کودک آنقدر گرسنه نیست که
در خوردن ما ّدۀ شیرین افراط کند ،دوم اینکه اطمینان داریم که
شکالت جای غذا را نمیگیرد و موا ّد ّ
مغذی به کودک میرسد .سوم
تجمع مصرف موا ّد غذایی در یکزمان
اینکه احتمال پوسیدگی را با ّ
و فرصت کافی با اثر شستوشوی بزاق کاهش میدهیم.
بچهها را به نوشیدن آب بالفاصله بعد از مصرف موا ّد قندی
• ّ
تشویق کنیم .حاللیت موا ّد قندی در آب کمک بزرگی به کاهش
تجمع موا ّد قندی و شروع پوسیدگی در دندانها میکند.
ّ
بچهها را به مسواک زدن بعد از مصرف موا ّد غذایی ،بهخصوص
•
ّ
موا ّد قندی تشویق کنیم .درصورتیکه خودشان به هر دلیلی
نمیتوانند بهتنهایی مسواک بزنند ،به آنان کمک کنیم و خودمان
هم با مسواک زدن مرتّب الگوهای خوبی برای آنان باشیم.
• در میان تمام موا ّد شیرین و قندی ،آنهایی که چسبندگی
بیشتر دارند ،بیشتر موجب پوسیدگی و آسیب به دندانها میشوند.
شکالتهای کاراملی -که چسبناکاند -و آبنباتهای سفت -که
مدتهای زیادی در دهان میمانند و حل نمیشوند -از اصلیترین
ّ
عوامل پوسیدگی هستند .در عوض شکالتهای تیره (تلخ) کمترین
ارتباط را با پوسیدگی دارند.
• حتماً کودک را برای معاینات دورهای نزد دندانپزشک ببرید.

بسیاری از پوسیدگیها و آسیبها بالفاصله بعد از رویش دندان
بچهها با درمانهای
شروع به ایجاد شدن میکنند و در بسیاری از ّ
ساده میتوان از نیاز به درمان ریشه پیشگیری کرد.
• درمانهای پیشگیری برای جلوگیری از پوسیدگی دندانهای
در حال رویش مانند فیشورسیالنت را دندانپزشکان بهخصوص
متخصص اطفال انجام میدهند .فلورایدتراپی یک
دندانپزشکان
ّ
درمان پیشگیرانۀ خوب است و در بیشتر مطبها و کلینیکهای
دندانپزشکی بهراحتی برای بیشتر اطفال قابلارائه است .استفاده از
بچهها در سنین
دهانشویهها و خمیردندانهای حاوی فلوراید در ّ
باالتر هم از پوسیدگی میتواند پیشگیری کند.
تجمعی قندها را در نظر داشته باشید .اگر کودک شما
• اثر ّ
روزی ده آبنبات میخورد و این ده عدد را در ده ساعت بهصورت
بچهای که
هر ساعت یک عدد میخورد ،دندانش بسیار بیشتر از ّ
بیست آبنبات را در یک ساعت میخورد ،در معرض پوسیدگی
بچهها را هر قدر میتوانید
است .زمان تماس موا ّد قندی با دندان ّ
کم کنید.
دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
ج ّراح دندانپزشک،
ّ
نشانی :کرج ،خیابان شهید بهشتی ،ساختمان پزشکان نور ،طبقۀ
پنجم تلفن026-34486484 :
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توصیههای طالیی

دندانپزشکی
در ا ّیام نوروز
برای کودکان

دکتر آتوسا جانشین

مراقبتهای بهداشتی دهان و دندان برای کودکان بیشک یک اقدام همیشگی است ،ا ّما شاید در تعطیالت نوروزی
توجه به این مراقبتها را ضروریتر کند .ازجمله این شرایط میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خاصی ایجاد شود که ّ
شرایط ّ
 در این ایّام موا ّد غذایی سرشار از کربوهیدرات بیشتر در دسترس کودکان قرار میگیرد که خاصیت پوسیدگیزایی
باالیی دارند.
ّ
 خوردن آجیل که گویی باز کردن پسته و فندق سربسته را با دندانهای خود به گمان کودکانة خود یک موفقیت
بزرگ میپندارند.
 در تعطیالت نوروزی شاید زمان کمتری برای رعایت بهداشت اختصاص داده شود.
 آسیبهای وارد شده به دندان در اثر ضربات دندانی گاهی در این ایّام بیشتر رخ میدهد.

مشکل بزرگی که در ایّام نوروز دیده میشود ،این است که پیدا
کردن دندانپزشک در این روزها کار دشواری است؛ بنابراین نکات زیر
باید در زمینة مراقبتهای بهداشتی دهان و دندان در این ایّام رعایت
شود:

قبل از تعطیالت ،دندانپزشک سالمت دندانهای کودک
شما را ارزیابی کند.

پیش از آغاز تعطیالت کودک خود را نزد دندانپزشک کودکان ببرید
تا از سالمت دندانهای کودک مطمئن شوید .این توصیه بهخصوص
جدی گرفته
در کودکانی که دندانهای پوسیده در دهان دارند ،باید ّ
شود؛ زیرا دندانهای شیری -که پوسیدگی عصب دندان را درگیر کرده
باشد -ممکن است بهطور ناگهانی سبب ایجاد دردهای شدید و در
حالت وخیمتر سبب ایجاد آبسه و سلولیتهای دندانی شود .بنابراین
والدین باید مراجعه به دندانپزشک کودکان را همواره و بهخصوص
جدی بگیرند تا بهموقع از پوسیدگیها و مشکالت
قبل از ایّام تعطیل ّ
دندانی پیشگیری شود و در صورت ایجاد مشکل ،درمان شود.

کودک را از گاز زدن آجیلهای سربسته منع کنید.

کودکان ممکن است پسته و فندق سربسته را به طمع خوردن مغز
آن با دندان بشکنند که مسئولیت آگاه کردن آنان از خطر شکستن
و آسیب به دندان با والدین است .این کار ممکن است سبب ایجاد
ترکهای ریزی در دندانهای قدامی کودک شود که به مرور زمان
جدیتری به این دندانها میشود .همچنین احتمال
سبب آسیبهای ّ
شکستن ترمیمهای قبلی در اثر این گاز زدن وجود دارد .بهترین کار
این است که پسته یا فندقهای سربسته را جدا کنید و از دسترس
کودکان دور نگه دارید تا سر فرصت آنها را با چکش بشکنید.
مسواک زدن و نخ کشیدن را برای کودک انجام دهید.
سفر و خستگی از عواملی است که میتواند سبب سستی و تنبلی
بچهها در مسواک زدن و استفاده از نخ دندان شود که این مسئله را
ّ
والدین باید مدیریت کنند .بهطور کلّی برنامۀ مراقبتهای بهداشتی
دهان و دندان باید از دوران نوزادی آغاز شود .به محض رویش
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دندانها مسواکی مرطوب با موهای نرم میتواند بهطور آرام روی
خود را مصرف کنند ،ولی در این بازیها و دویدنها گاهی کودکان
دندانها کشیده شود .در این زمان کودک ممکن است معترض به
زمین میخورند و به دندانهایشان ضربه وارد میشود .این هم یکی
این گونه ف ّعالیتها باشد؛ والدین در این شرایط باید استقامت نشان
جدی بگیرید .اگر دندان
را
آن
باید
شما
که
است
اورژانسی
شرایط
از
ّ
دهند .میتوان بازیهایی را در این زمان ترتیب داد یا از موزیک و
شیری کودکتان در یکی از روزهای تعطیل بر اثر زمین خوردن از
شعر خواندن استفاده کرد تا به ایجاد تجربهای مثبت کمک کند .با
دهانش بیرون افتاد ،باید بدانید که دندانهای شیری که از دهان
گذشت زمان تمیز کردن دندانها بخش پذیرفتهشدهای از کارهای
مجدد جایگذاری
دندانی
حفرۀ
در
نباید
وجه
چ
هی
به
اند،
ه
شد
خارج
ّ
روزانه خواهد شد .گرچه بسیاری از کودکان میخواهند خودشان
متأسفانه باید دور انداخته شوند ،ولی این قضیه در مورد
شوند و
ّ
دندانهای دائمی کام ً
دندانهایشان را تمیز کنند ،ولی الزم است
ال برعکس است.
والدین بدانند که ف ّعالیتهای حرکتی
در صورتی که ضربه باعث خارج شدن در صورتی که ضربه باعث خارج شدن
ً
ا
سریع
باید
شود،
دهان
از
دائمی
دندان
کامل
ظریف مورد نیاز برای برداشت کامل پالک
کامل دندان دائمی از دهان شود ،باید
دندان
ریشۀ
به
اینکه
بدون
و
بردارید
را
دندان
دندانی تا قبل از هفت سالگی کامل تکامل
سریعاً دندان را بردارید و بدون اینکه به
نمییابد و مسواک زدن قبل از این سن دست بزنید ،زیر شیر آب سرد به ّ
مدت چند ریشۀ دندان دست بزنید ،زیر شیر آب
مدت چند ثانیه قرار دهید و آن
را والدین باید برای کودکان انجام دهند .ثانیه قرار دهید و آن را داخل لیوان حاوی شیر سرد به ّ
در صورت تمایل کودک به اینکه خودش بیندازید و زیر نیم ساعت به دندانپزشک
را داخل لیوان حاوی شیر بیندازید و زیر
مراجعه کنید.
دندانهایش را مسواک بزند ،باید توافقی
نیم ساعت به دندانپزشک مراجعه کنید
بین کودک و والدین صورت بگیرد که مث ً
ال
تا دندانپزشک آن را در حفرۀ دندانی
ولی
بزند،
مسواک
را
هایش
پس از صرف غذا کودک خودش دندان
جایگذاری کند .نکتۀ طالیی برای نجات دادن این دندان ،زمان
شب قبل از خواب والدین دندانهای او را تمیز کنند .در کودکان زیر
است .در سایر صدمات دندانی نیز مراجعه به دندانپزشک در اولین
سه سال نیازی به استفاده از خمیر دندان وجود ندارد ،چون کودک
فرصت باید صورت بگیرد.
در این سن توانایی خارج کردن کامل آب از دهان خود را ندارند
رعایت این نکات برای کاهش مشکالت دندانی در این روزها بسیار
و بلع فلوراید موجود در خمیر دندان میتواند برای کودک مضر
کمککننده است .از طرفی دیگر این تعطیالت میتواند فرصت
باشد و احتمال ایجاد فلوروزیس و بدرنگی دندانهای دائمی وجود
مناسبی برای صرف وقت در زمینة تقویت مراقبتهای دندانی و بهبود
دارد .ولی از سه سالگی به بعد استفاده از خمیر دندانهای حاوی
رفتارهای بهداشتی و تغذیهای باشد .از پوسیدگیهای دندانی میتوان
فلوراید به مقدار کم (اندازۀ نخود فرنگی) حتماً توصیه میشود .در
حد مطلوب فلوراید موضعی
تنها با رعایت بهداشت روزانة دهان ،داشتن ّ
صورت بسته بودن تماسهای بیندندانی استفاده از نخ دندان نیز
و سیستمیک و رعایت مراقبتهای حرفهای زیر نظر دندانپزشک
متخصص و بهطور ّ
توصیه میشود .در اینجا هم والدین باید مسئول این کار باشند.
منظم پیشگیری کرد .خوشبختانه بیماریهای
ّ
نخنگهدارهای آمادۀ موجود در داروخانهها میتواند کمک بزرگی
دندانی و عواقب آنها بهطور گستردهای قابل پیشگیری هستند.
برای این کار باشد.
در صورت بروز ضربات و تروماهای دندانی موارد زیر
را رعایت کنید:

سیزدهبهدر و سایر روزهای تعطیلی عید زمان مناسبی است که
کودکان را به پارک و طبیعت ببرید تا کمی بازی کنند و انرژی

دکتر آتوسا جانشین
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی پیشگیری و
ّ
استادیار دانشکدۀ دندانپزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،کوچۀ بنفشه ،ساختمان
حکیم تلفن013-33125934 :

 23فروردین ،
روز دندا ن زپکش رب تمامی
هم کاران دندا ن زپکش
مبارک باد
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فضانگهدار دندان چیست؟
دورههای زمانی رویش دندانها
بهطور کلّی سه دورۀ زمانی برای رویش دندانها وجود
دارد:
 .1دورۀ دندانهای شیری

دورۀ دندانهای شیری با رویش دندانهای میانی
شیری ّ
فک پایین در جلو -که دو عدد است -حدودا ً از
شش تا هفت ماهگی شروع میشود و تا شش یا هفت
دکتر سیّد مصطفی سیّدجوادین سالگی ادامه دارد .تعداد دندانهای شیری در هر قوس
فک ده عدد و در مجموع دو فک بیست عدد است.
 .2دورۀ دندانهای شیری -دائمی یا مختلط

دورۀ دندانهای شیری -دائمی با رویش دو عدد دندان دائمی میانی ّ
فک پایین در
ً
جلو (دندانهای ثنایا) حدودا ً از شش تا هفت سالگی شروع میشود و حدودا تا دوازده
سالگی با رویش دندانهای نیش دائمی ّ
فک باال به پایان میرسد.
 .3دورۀ دندانهای دائمی

دورۀ دندانهای دائمی حدودا ً از دوازده سالگی با از دست رفتن آخرین دندانهای
شیری (معموالً کانین یا نیش شیری باال) شروع میشود و با رویش دندانهای عقل
در حدود بیست سالگی تکمیل میشود .تعداد دندانهای دائمی در دو فک بهغیر از
دندانهای عقل  28عدد و با دندانهای عقل ًاّ
کل  32عدد است.
اهمیت نگهداری دندانهای شیری
ّ
 عملکرد جویدن غذا و تغذیه ،در نتیجه رشد مناسب کودک
 تکامل سیستم جونده و رشد فکها
 نگهداری و حفظ استخوان آلوئوالر (استخوان پشتیبان اطراف دندانها)
 حفظ فضای موجود برای رویش بعدی دندانهای دائمی مربوط زیرین
 تکلّم صحیح
خاص خود از دست برود یا کشیده شود .باقی ماندن
زمان
در
باید
شیری
هر دندان
ّ
زیاد یا زود از دست رفتن دندانهای شیری ،هر کدام میتوانند بالق ّوه باعث مشکالت
حد دندان شیری معموالً به انحراف مسیر رویش دندان
فوق شوند .باقی ماندن بیش از ّ
دائمی یا نهفتگی آن منجر میشود .در زیر هر دندان شیری جوانۀ دندان دائمی مربوط
وجود دارد که باید جایگزین آن شود .اگر دندان شیری به دلیل پوسیدگی یا عفونت
مقرر از دست برود ،احتمال گیر غذایی و آزردگی لثه در ناحیه به وجود
زودتر از زمان ّ
مدت کوتاه به سمت فضای موجود حرکت میکنند و در
میآید .دندانهای مجاور در ّ
نتیجه فضای موجود برای رویش دندان دائمی زیرین از دست خواهد رفت و دندان
دائمی زیرین بهدلیل کمبود فضای رویشی نهفته خواهد شد .در ضمن ّ
خط وسط
قوس دندانی به آن سمت منحرف خواهد شد و تماس متقابل قوسهای دندانی مختل
میشود.
روشهای محافظت از دندان شیری
ً
 رعایت بهداشت دهان (مسواک زدن حداقل دو بار در شبانهروز و ترجیحا قبل
از خواب)
 استفاده از دهانشویۀ فلورایددار

توسط دندانپزشک
 فلورایدتراپی دورهای
ّ
کودکان
 شیار درمانی :ترمیم یا پُرکردن شیارهای
سطح جوندۀ دندانهای آسیا با موا ّد همرنگ دندان
توسط دندانپزشک کودکان برای جلوگیری از
ّ
پوسیدگی بعدی (پیشگیری)
 پُرکردن پوسیدگی دندانهای شیری در
صورت لزوم
 استفاده از فضانگهدار در صورت از دست رفتن
دندانهای شیری
فضانگهدار دندان
فضانگهدار دندان وسیلهای است که دندانپزشک
(متخصص ارتودنسی یا کودکان) آن را میسازد
ّ
و در دهان کودک نصب میکند تا فضای دندان
شیری از دسترفته را حفظ کند .بهتر است قبل
تهیۀ فضانگهدار ،رادیوگرافی از ناحیه
از اقدام به ّ
فراهم شود تا از وجود دندان دائمی زیرین و مقدار
تکامل رویش آن ،همچنین از مقدار فضای موجود
اطمینان حاصل شود .اگر جوانۀ دندان دائمی
زیرین غایب باشد ،ممکن است نیاز به ساخت
فضانگهدار نباشد .اگر فضای موجود کم باشد ،برای
تهیه کرد تا فضا
ساخت فضانگهدار باید فضا بازکن ّ
را به مقدار الزم باز کند .فضا بازکن یک پالک
متحرک پیچدار است.
ارتودنسی
ّ
انواع فضانگهدار دندان
• ثابت
متحرک
•
ّ
فضانگهدار دندان براساس شرایط دندانی
(وضعیت ناهنجاری ف ّکین و دندانها) ،همکاری،
سن کودک انتخاب
وضعیت بهداشت دهان و ّ
میشود .دندانپزشک ابتدا قالبگیری را انجام
میهد ،سپس در البراتوار ،فضانگهدار ساختهشده
توسط دندانپزشک در دهان بیمار نصب میشود و
ّ
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متحرک به همکاری و استفادۀ کودک در اکثر اوقات شبانهروز نیاز دارد .هنگام جویدن
آموزش استفاده و نگهداری از آن داده میشود .فضانگهدار
ّ
توسط دندانپزشک
غذا باید برداشته شود .قابلیت تمیز کردن آن راحتتر است؛ همچنین با وضعیت رویش و تکامل دندانها قابلیت تنظیم آن ّ
(متحرک یا ثابت) باید تا رویش دندان دائمی زیرین ادامه یابد.
آسانتر است .بهطور کلّی استفاده از هر نوع فضانگهدار
ّ
اهمیت زیادی برخوردار است .در صورت از دست رفتن زودهنگام دندان شیری استفاده از فضانگهدار برای
حفظ و نگهداری دندانهای شیری از ّ
حفظ فضای رویش دندان دائمی زیرین مفید و مؤثّر است.
دکتر سیّد مصطفی سیّدجوادین
تخصصی ارتودانتیکس
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه تلفن013-33114371 :

ژنها نقشی در
پوسیدگی دندان ندارند!
مکرر به دندانپزشکی
ایسنا :بسیاری از افراد بر این باورند که اگر ّ
مراجعه میکنند ،ناشی از دندانهای نامناسبی است که از والدین به ارث
بردهاند ،ا ّما نتایج پژوهشهای جدید نشان داده است که ژنها نقشی در
پوسیدگی دندان ندارند .پژوهشگران این بررسی را در بین دوقلوهای
یکسان و غیریکسان انجام دادند تا دریابند که ژنتیک و بهداشت چه
اندازه در میکروبیومهای دهانی نقش دارند .پوسیدگی دندان با بهداشت
آن مرتبط است و ارتباطی با ژنتیک ندارد .حدود  90درصد از کودکان در
سن مدرسه و نزدیک به  100درصد از بزرگساالن در جهان حفرۀ دندانی
ّ
دارند .عالوه بر این ،حدود  20درصد بزرگساالن هم با بیماریهای شدید
دندانی مواجه هستند که به از بین رفتن دندان منجر میشود.
ً
نویسندگان این پژوهش اظهار کردند :پوسیدگی دندان معموال زمانی
خاصی از باکتری متابولیزه و منجر به اسیدی شدن
رخ میدهد که نوع ّ
محیط دهان میشود و مینای دندان را تحریک و ایجاد حفرۀ دندانی
مهمی
تجمع اسید در دهان بخش ّ
میکند .محدود کردن مصرف قند و ّ
از موارد دندانپزشکی است .دانشمندان میدانستند که باکتریهای
استرپتوکوک -که در دهان زندگی میکنند -با پوسیدگی دندان
مرتبطاند ،ا ّما آنچه روشن نبود این موضوع بود که حضور و رشد این
باکتری تحت تأثیر ژنتیک است یا متأثّر از عوامل محیطی مانند مصرف
میزان شکر در رژیم غذایی است .برخی باکتریها در دهان به ارث
برده میشوند ،ا ّما این باکتریها منجر به پوسیدگی دندان نمیشوند.
پژوهشگران همچنین دریافتند که باکتریهای ارثی در طول زمان
کاهش یافته و باکتریهای مرتبط با عوامل محیطی در طول زمان
افزایش مییابند .محقّقان عنوان کردند باکتریها قبل از شروع رشد
دندان در دهان هستند و میتوانند سالمت دهان و دندان را در آینده
تحت تأثیر قرار دهند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ & Cell Host
 Microbeمنتشر شده است.

دندانها کمبود ویتامین D
را نشان میدهند!

ایسنا :پژوهشگران دانشگاهی در کانادا با بررسی اجسادی از
سالهای  1700تا  1800دریافتند که دندانها میزان کمبود
آفتاب بدن را نشان میدهند .بررسیهای پژوهشگران دانشگاه
مکمستر کانادا -که روی دندانهای اجساد دفنشده در شهر
کبک فرانسه انجام شد -نشان داد که ناهنجاریهای تشکیلشده
در الیههایی از دندان -که موا ّد زیر مینای دندان است -در طول
سالها حاکی از میزان دریافت ویتامین  Dبدن است .این کشف
بسیار مهم است ،چراکه ّ
اطالعاتی دربارۀ کمبود ویتامین D
میدهد که منجر به شناسایی بیماری نرمی استخوان میشود و
در پیشگیری از این بیماری بسیار مؤثّر است.
براساس یافتههای تیم دانشگاه مکمستر ،در حالی که به نظر
میرسد این بیماری و مسائل مربوط به آن مغلوب شده ،ا ّما هنوز
هم یک میلیارد نفر در سراسر جهان درگیر این بیماری هستند.
سالمت دندان و لثه بر سالمت بدن مؤثّر است و از راههای دیگر
هم میتواند نشاندهندۀ سالمتی افراد باشد ،مثل بیماریهای
پوکی استخوان و آلزایمر که بر سالمت دهان و دندان تأثیر
میگذارند .یافتههای این پژوهش در مجلّۀ Archaeological
 Scienceمنتشر شده است.

