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پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

صبور هس نشاهن دارد:
اول آنكه سستى نمىكند؛
دوم آنكه افسرده و دلتنگ نمىشود؛
سوم آنكه از رپوردگار خود شِكوه نمىكند.
زريا اگرسستى كند،حقراضايعكردهاست واگرافسرده و دلتنگباشد،شكرنمىگذا رد واگر از رپوردگارش
شِكوه كند  ،او را معصيت كرده است.
عللالشرايع
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تاهي تقویمي
مناسب 

مشاورۀ ژنتیک؛ تنها راه پیشگیری از تاالسمی
به مناسبت روز جهاني مبارزه با تاالسمي

نسترن فرهادیان

تاالسمی نوعی بیماری خونی مادرزادی و ژنتیکی است که در این بیماری در ساختار گلبول قرمز فرد مبتال اختالالتی
وجود دارد .این بیماری درجات مختلفی از کمخونی را پدیدار میسازد و در انواع شدید زندگی بیمار و اطرافیان وی را
تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجا که این بیماری راه پیشگیری آسان و درمان دشواری دارد ،انجمن بینالمللی تاالسمی
هشتم ماه می مصادف با  18اردیبهشتماه را برای یادآوری این حقیقت به همگان ،روز جهانی تاالسمی نامگذاری کرده
است.
فراهم آوردن امکانات درماني مطابق با استانداردهاي جهاني و دستيابي به خون سالم و کافي براي همۀ بيماران
تاالسمي ،همچنین عدم تولّد بيمار تاالسمي در ايران اهداف عمدهاي است که همۀ افراد و سازمانهاي درگير در اين
بيماري به آن ميانديشند و براي دستيابي به آن تالش ميکنند.

بیماری تاالسمی بهصورت شدید (ماژور) و خفیف (مینور) ظاهر
میشود .در نوع شدید هر دو ژن معیوب است و یکی از پدر مبتال و
دیگری از مادر مبتال به ارث رسیده است .در صورتی که فقط یکی از
والدین مبتال به تاالسمی باشد ،فرزندشان ممکن است تاالسمی مینور
باشد .این بیماری برای كسانی كه نوع مینور را داشته باشند ،مشكل
ایجاد نمیكند و آنان هم مثل افراد سالم میتوانند زندگی كنند؛ فقط
در موقع ازدواج باید خیلی مراقب باشند ،ا ّما برعكس این بیماری
حداكثر آزار خود را به بیماران نوع ماژور میرساند.

پدر ناقل
(تاالسمی مینور)

مادر ناقل
(تاالسمی مینور)

تاالسمی چگونه منتقل میشود؟
اگر یك زن و شوهر هر كدام دارای نوع كمخونی مینور تاالسمی
باشند ،هر یك از فرزندان آنان  25درصد احتمال ابتال به تاالسمی
ماژور و 50درصد احتمال ابتال به تاالسمی مینور را دارند و 25درصد
ممكن است سالم باشند .نکتۀ مهم این است که در هر بار حاملگی
احتمال ابتالی فرزند به همین صورت است و تغییری نمیکند.
دربارة عالئم و عوارضی كه تاالسمی در بیماران ایجاد میكند ،باید گفت
در نوع ماژور تاالسمی هموگلوبین خون غیرطبیعی به نام  Fیا جنینی
افزایش مییابد و هموگلوبین قرمز خون كاهش پیدا میكند .كودكی كه
این بیماری را در خود دارد ،كمخون است و این كمخونی باعث بزرگ
شدن طحال ،كبد و تغییر قیافه او میشود ،بنابراین بهعلّت پایین آمدن
مداوم خون ،بیمار مجبور است مدام خون تزریق كند و در اثر تزریق خون
كه دارای مقدار زیادی آهن است و در اثر خود بیماری كه باعث شكستهشدن هموگلوبین (گلبولهای قرمز) و آزاد شدن آهن میشود -میزان آهن
خون افزایش مییابد و در اندامهای اصلی بدن مانند قلب ،كبد ،طحال
و ...رسوب میكند و سبب ایجاد مشكالت دیگری میشود كه تنها به
تجمع آهن جلوگیری كرد .مصرف مداوم
كمك آمپول دسفرال میتوان از ّ
دسفرال با قیمت باالی آن موجب بروز مشكالت اقتصادی در خانوادهها
میشود ،بنابراین اگر در اثر بی ّ
اطالعی یا سهلانگاری تاالسمی به خانواده
شما قدم گذاشت ،هیچ راه گریزی نیست.

ازدواج میتوان از گسترش این بیماری پیشگیری کرد ،به مصلحت
است که زوجهای جوان بهخصوص در وصلتهای خویشاوندی بهطور
توجه به اینکه یکی از آرزوهای
ّ
جدی از مشاورۀ ژنتیک بهره گیرند .با ّ
ّ
مهم پدر و مادر داشتن فرزندی سالم ،کارآمد و مؤثر برای خود و
ّ
جامعه است ،ارزش مشاورۀ ژنتیک را برای این موارد بیشتر چشمگیر
میسازد .بنابراین پدر و مادر باید با میل و رغبت از مشاورۀ ژنتیک
متخصص ژنتیک وضعیت ژنتیکی خود
استقبال کنند و با مراجعه به
ّ
را مشخّ ص کنند .رهنمودهای مشاور ژنتیک و در ادامۀ آن در صورت
نیاز آزمایشهای ژنتیکی نقش پررنگی برعهده دارند.

تاالسمی؛ درمان پرهزینه و پیشگیری ارزان و ساده
بیماری تاالسمی را میتوان یکی از شایعترین بیماریهای ارثی
و تکژنی در ایران دانست که بهویژه در کرانۀ جنوب شرقی دریای
توجه به اینکه با مشاورۀ ژنتیک پیش از
خزر زیاد دیده میشود .با ّ

نسترن فرهادیان
مؤسسۀ درمان ناباروری مهر
کارشناس ارشد ژنتیک ّ
مؤسسۀ فنّاوریهای
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
نوین پزشکی ،تحقیقات ناباروری و ج ّراحی محدود مهر
تلفن013-33755353 :

 1/4فرزند مبتال
به تاالسمی ماژور

 2/4فرزندان ناقل
(تاالسمی مینور)

 1/4فرزند سالم

مناسبتاهي تقویمي
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به مناسبت روز جهانی فشار خون باال

دکتر مریم یاسری

 17می مصادف با  27اردیبهشتماه روز
جهانی فشار خون باال نامگذاری شده
است .امروزه فشار خون باال ازجمله
مشکالت عمدۀ بهداشتی و سالمت
عمومی در تمام جوامع محسوب میشود.
به علّت ماهیت مزمن بودن بیماری فشار
خون باال و شیوع عوامل مؤثّر مانند چاقی،
کاهش ف ّعالیت فیزیکی و تغذیۀ نامناسب،
این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی

شایع در دنیا شناخته شده است.
طبق پژوهشها  %26از جمعیت جهان ( 972میلیون) تا سال
 2000مبتال به فشار خون باال بودهاند .در سال  2010این جمعیت
به  1/39( %31بیلیون) رسیده است و در پژوهشهای در دست
انجام پیشبینی میکنند تا سال  %29 ،2025از جمعیت بزرگسال
در سراسر جهان مبتال به فشار خون باال خواهند شد .در کشور ما
براساس پژوهشهای سال  1395در افراد  15تا  65سال کشور
شیوع فشار خون باال حدود  %27بوده است .از آنجا که بسیاری
از افراد مبتال به فشار خون باال از بیماری خود آگاهی ندارند و
این بیماری میتواند کام ً
ال بدون عالمت باشد ،توصیه به کنترل
ّ
منظم آن میشود و غربالگری تشخیصی زودرس به عنوان یکی
از برنامههای ضروری پیشگیری شناخته شده است .بهترین راه
شناسایی فشار خون اندازهگیری آن با دستگاه فشارسنج و در موارد
سیار  24ساعتۀ فشار خون است.
خاص استفاده از مونیتورینگ ّ

عوارض فشار خون باال
فشار خون باال خطر بیماریهای قلبی -عروقی ازجمله بیماری
عروق کرونر ،نارسایی احتقانی قلب ،سکتههای مغزی ایسکمیک
و هموراژیک ،نارسایی کلیه و بیماری عروق محیطی را دو برابر
میکند .این بیماری اغلب با سایر عوامل خطر بیماریهای قلبی-
عروقی همراه است و با افزایش کلّی عوامل خطر ،احتمال بیماری
قلبی -عروقی باالتر میرود.
علل فشار خون باال
عوامل محیطی و ژنتیکی هر دو در تفاوتهای منطقهای و نژادی
شیوع فشار خون باال نقش دارند .عوامل محیطی روی فشار خون
آثار بارزی دارد .فشار خون باال دو نوع اولیه (اساسی) و ثانویه دارد.
در نوع اولیه  -که  80تا  %95بیماران فشار خونی را شامل میشود -
سن باال،
علّت بروز فشار خون مشخّ ص نیست و عوامل خطری مانند ّ
چاقی ،مصرف زیاد نمک ،دیابت ،چربی خون باال ،کاهش ف ّعالیت
حد الکل و افسردگی در بروز آن دخالت
فیزیکی ،مصرف بیش از ّ
دارند .در نوع ثانویه  -که  5تا  %20باقیمانده را شامل میشوند -
یک بیماری زمینهای اختصاصی که باعث فشار خون شده ،قابل
شناسایی است و با درمان بیماری زمینهای ،فشار خون به مقدار
طبیعی قابل برگشت است.
ضد پُرفشاری خون به وضوح خطر بیماری قلبی-
هرچند درمان ّ
عروقی و کلیوی را کاهش میدهد ،ولی درصد زیادی از جمعیت
مبتال به فشار خون باال درمان نمیشوند ،یا درمان آنان ناکافی
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است .برای مدیریت و برنامهریزی جهت کنترل بیماری فشار خون
باال نیاز به تغییر شیوۀ زندگی در کنار درمان دارویی مناسب وجود
دارد .اصالحاتی در سبک زندگی که روی فشار خون اثر مطلوب
دارند ،هم در پیشگیری و هم در درمان این بیماری مفید است .در
مبتالیان به فشار خون باال حتّی اگر این اصالحات نیاز به استفاده
از دارو را مرتفع نسازند ،حداقل میزان و تعداد داروهای مصرفی
برای کنترل فشار خون را تعدیل میکنند .کاهش وزن تا رسیدن به
( BMIشاخص تودۀ بدنی)  18.5تا  ،kg/m2 24.9کاهش مصرف
روزانۀ نمک به کمتر از شش گرم ،افزایش مصرف پتاسیم ،استفاده
از الگوی تغذیهای( DASHروشهای تغذیه ای جهت توقف فشار
خون باال) که رژیمی سرشار از میوه ،سبزیجات ،لبنیات کمچرب
همراه با کمکردن میزان چربیهای اشباع ،ف ّعالیتهای بدنی ّ
منظم
و ورزشهای هوازی مثل پیادهروی سریع سی دقیقه در روز و
کاهش مصرف الکل و دخانیات ،تغییراتی هستند که بهطور مؤثّر

ویتامین  D3کلید بهبود
آسیبهای قلبی -عروقی
ایرنا :ویتامین  D3بر اثر قرارگرفتن پوست در معرض
نور خورشید در بدن تولید میشود .پژوهشهای
مختلف فایدۀ این ویتامین را برای جلوگیری از
بیماریهای گوناگون ازجمله دیابت ،فشار خون ،ام
اس و بیماریهای روحی نشان میدهد .پژوهشهای
جدید محقّقان دانشگاه اوهایو نقش این ویتامین را
در جلوگیری از آسیبهای قلبی -عروقی و بازیابی
آسیبهای وارد شده به این سیستم نشان میدهد.
پژوهشهای بالینی اخیر نشان میدهد که بسیاری
از بیماران مبتال به حملۀ قلبی با کمبود ویتامین
 Dمواجهاند؛ البته این یافته به این معنا نیست که
کمبود ویتامین  Dباعث بروز حملۀ قلبی میشود ،ا ّما
خطر آن را افزایش میدهد .پژوهشگران با استفاده از
حسگرهای زیستی نقش ویتامین  D3را در عملکرد
و بازسازی سیستم قلبی -عروقی بررسی کردند.
محرک
نتایج نشان میدهد که ویتامین  D3یک
ّ
قوی از اکسید نیتریک است .اکسید نیتریک یک
مولکول اصلی پیامرسان در تنظیم جریان خون و
بازدارنده از تشکیل لخته است .از طرفی این ویتامین
توجهی
میزان استرس اکسیداتیو را به میزان قابل ّ
کاهش میدهد.
نور خورشید مهمترین منبع ویتامین  Dبهشمار
میآید .موا ّد غذایی مانند زردۀ تخم مرغ ،ماهی ،قارچ،
انواع پنیر ،شیر ،حبوبات ،روغن ماهی ،آب پرتقال و
خاویار حاوی مقدار زیادی ویتامین  Dهستند .عالوه
بر این پانزده دقیقه پیادهروی در بعدازظهر -که
شدت نور آفتاب کمتر است -برای تأمین ویتامین D
ّ
بدن توصیه شدهاست .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Nanomedicineمنتشر شدهاست.
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مناسبتاهي تقویمي

باعث کاهش فشار خون باال میشوند.
با درمان مناسب غیردارویی و دارویی میتوان خطر نسبی سکتۀ
مغزی را  35تا  ،%40خطر نسبی بیماری عروق کرونر قلب را  12تا
طی پنج سال از
 %16و خطر نارسایی قلبی را بیش از  50درصد در ّ
آغاز درمان کاهش داد .از آنجا که فشار خون باال یک بیماری مزمن
است که معموالً در تمام طول عمر نیاز به درمان دارد ،الزم است که
برنامههای آموزشی چندجانبه و مستمر برای بیماران و خانوادۀ آنان
طرحریزی شود تا نسبت به این بیماری یا عوارض آن -که برخی
مهلک هستند -آگاهی کامل و الزم بهدست آورند تا بتوان گامی
مؤثّر در مسیر ارتقای سالمت جامعه و کاهش بار بیماری برداشت.
دکتر مریم یاسری
متخصص بیماریهای داخلی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن013-33541001 :

کاهش احتمال آب سیاه چشم با روزی یک
فنجان چای گرم!
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که احتمال بروز آب گلوکوم یا آب
سیاه در چشم در کسانی که روزی یک فنجان چای گرم مصرف میکنند ،کمتر
میشود .گلوکوم بر اثر افزایش فشار داخل چشم ایحاد میشود و با آسیب به
عصب بینایی میتواند منجر به کوری شود .این بیماری در سنین باال و دیابت و
افراد چاق و در کسانی که فشار خون باال دارند بیشتر دیده میشود.
طبق آمار در امریکای شمالی حدود دو درصد مردم باالی چهل سال گلوکوم
یا آب سیاه چشم دارند .پژوهشهای قبلی نشان داده است که مصرف قهوه
با سازوکار افزایش فشار داخل چشم میتواند احتمال بروز گلوکوم را افزایش
دهد .حاال پژوهشگران با تحلیل ّ
اطالعات بهداشتی و پزشکی بیش از ده هزار
نفر نشان دادهاند در آنانی که روزی حداقل یک فنجان چای گرم مصرف کرده
بودند ،احتمال بروز گلوکوم  74درصد کمتر از آنانی بوده که چای نمیخوردند.
این پژوهش هیچ ارتباطی بین بروز گلوکوم و مصرف دیگر نوشیدنیها مانند
قهوه (چه با کافئین و چه بدون آن) نشان نداد.
پژوهشگران میگویند وجود موا ّدی مانند فالوونوئیدها ( )flavonoidsدر
ضد سرطانی و آنتیاکسیدانی دارد -میتواند
ضد التهابی و ّ
چای -که خاصیت ّ
با این تأثیر ارتباط داشته باشد .این مواد میتوانند در پیشگیری از بیماریهای
قلبی -عروقی ،سرطان و دیابت هم مؤثّر باشند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ
 British Journal of Ophthalmologyمنتشر شدهاست.
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تیروئید را بهتر بشناسیم
به مناسبت روز جهانی تیروئید

دکتر احیا زریدوست

در مورد متابولیسم بدن چه میدانید؟ آیا تاکنون شنیدهاید که کسانی متابولیسم سریع دارند یا برعکس کسانی
متابولیسم ُکند دارند؟ آیا میدانید کدام اندام بدن انسان مسئول این پدیده است؟
غدۀ درونریز ،تنظیم متابولیسم بدن است؛ یعنی سبب
خوب است بدانید که نقش اساسی تیروئید به عنوان یک ّ
تبدیل موا ّد غذایی خوردهشده به سوخت و درنتیجه انرژی میشود .چون سرعت این تبدیل براساس خصوصیتهای
ژنتیکی انسانها گوناگون است ،گاهی میشنوید که فردی متابولیسم سریع و فردی دیگر متابولیسم ُکند دارد .این
غدۀ شگفتانگیز پروانهایشکل
عملکرد به وسیلة هورمونهای تراوششده از تیروئید انجام میشود .کردگار توانا این ّ
را در جلوی گردن به گونهای جاگذاری کرده که بهراحتی از روی پوست قابل لمس باشد و از اینرو در بین اندامهای
درونریز یگانه است ،چراکه هیچ ارگان درونریز دیگری از روی پوست قابل بررسی نیست.

بیستوپنجم ماه می ،همزمان با چهارم خرداد ،روز جهانی تیروئید
اهمیت تیروئید
نامگذاری شده است تا هشداری باشد برای جهانیان و ّ
مهمی را که در سالمت انسان دارد ،یادآوری کند.
و نقش بسیار ّ
پیشبینی میشود تا شصت درصد مبتالیان به یکی از گونههای
بیماری تیروئید از بیماری خود آگاه نیستند .در کشور امریکا دوازده
درصد مردم در طول عمر خویش یکی از گونههای ناهنجاری تیروئید
را تجربه میکنند و در حال حاضر بیست میلیون امریکایی به یکی از
انواع بیماریهای تیروئید مبتالیند.
ّ
غدۀ
از
ل
ک
متش
تیمی
طریق
از
بدن
غدۀ راهبردی
ّ
عملکرد این ّ
توسط تمام
هیپوفیز ،هیپوتاالموس ،همچنین در یک چرخۀ مهیج ّ
سلولهای بدن و دریافت ید فرد تنظیم میشود .هرگاه در هر یک

از این کلیدهای دوسویه اختاللی پدید آیدّ ،
کل سیستم وارد میدان
میشود و سعی در رفع نقص موجود میکند؛ گرچه در پارهای از موارد
توسط بقیۀ اعضای تیم پنهان میشود ،ولی در
نقصهای کوچک ّ
جدی،
صورت تداوم همان خطاهای ناچیز یا بروز نقصهای بزرگ و ّ
مشکالت با چهرههای گوناگون رونمایی میکند و مایۀ پیدایش
نشانههایی میشود که آرامش را از انسان میرباید و او را در پی
چارهاندیشی وامیدارد.
اگر بخواهیم کمی به تاریخچۀ تولّد تیروئید در بدن بپردازیم ،باید
سوار بر سفینۀ دانش ،سفری به دوران پُر رمز و راز رویانی آغاز کنیم
که ممکن است ورای حوصلۀ خوانندگان گرامی باشد .باری همین
بس که بدانیم در انسان تیروئید رویان از هفتۀ دهم باروری شروع به
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ساخت هورمونهای تیروئید میکند و در بازۀ شش تا هشت هفتۀ
آتی عملکردش به کمال میرسد .روند ساخت هورمون تیروئید خود
چرخۀ پیچیدهای است که در بخشهای گوناگون زندگی رویان
ممکن است متفاوت باشد .قبل از پایان هفتۀ دهم پس از باروری،
تکامل جنین ،بهویژه مغز وابستگی شدیدی به عملکرد تیروئید مادر
دارد ،بنابراین هرگونه ناهنجاری تیروئیدی در مادر باردار باید بهطور
جدی و ژرفبینانه چارهاندیشی شود.
ّ
بدن انسان در تکامل نه ماهۀ زندگی رویانی در مقایسه با باقی
عمر شاهد بیشترین سرعت دگرگونی است .هرگونه کاستی در هر
نقطهای از این سفر شگفتانگیز میتواند نقصی پایدار برای تمام
عمر انسان بیافریند .میتوان نتیجه گرفت که آشفتگیهای وابسته
غدۀ تیروئید از دوران رویانی تا زمان تولّد منجر به آشفتگیهای
به ّ
همیشگی برای بیمار خواهد شد ،مانند کمکاری سرشتی تیروئید که
گاهی با گوآتر مادرزادی یا بزرگی تیروئید -که در فرهنگ پارسی به
غمباد شناخته شده است -خودنمایی میکند و گاهی با کرتینیسم
که خود مجموعهای از نشانهها و عالئم از ابتدای تولّد است.
از نشانههای کمکاری تیروئید در نوزاد میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
حد معمول گرایش به
 بیحالی به گونهای که نوزاد بیش از ّ
خوابیدن دارد
 شلی بدن و فقدان قوام طبیعی اندامها و گردن
 یبوست
 پوست خشک
 پایدار ماندن موهای کرکی دوران رویانی در سراسر پوست
بدن
 کماشتهایی
 پفآلود بودن که در برخی از نواحی بدن چشمگیرتر است،
مانند دور چشمها ،گردن ،پشت دستها و پاها
 زبان بزرگ که ممکن است از حفرۀ دهان به بیرون برجسته
شود
ُ کند شدن سرعت رشد

 در صورت عدم تشخیص بههنگام و درمان مناسب ناتوانیهای
ذهنی ،حرکتی ،شنوایی و گفتاری.
با این همه یادآوری میکنیم که ممکن است تمام نشانههای
نامبرده در یک نوزاد مبتال از آغاز نمایان نباشد ،ولی اگر نشانههای
توجهی و چشمپوشی قرار گیرد ،بهسرعت
نخستین مورد بی ّ
پیشرفت میکند و جنبههای گوناگون بیماری تمامقد نمایان
میشوند.
خوشبختانه در میهن عزیز ما ایران ،غربالگری تیروئید از
سال  1384با تالش و پیگیریهای بیوقفۀ شماری از مسئوالن
و پزشکان محترم و دلسوز در سراسر کشور آغاز شده است .این
غربالگری با پوشش بیش از نود درصد نوزادان زندهبهدنیاآمده
توانسته از بروز بسیاری از ناهنجاریهای وابسته به کمکاری و
پُرکاری سرشتی تیروئید در نوزادان و به دنبال آن در کودکان و
بزرگساالن پیشگیری کند.
دنیای تیروئید پهنایی به وسعت وجود آدمی دارد و بیماری
نامبرده در باال فقط گوشۀ کوچکی از پیامدهای ناهنجارهای
عملکردی آن را خاطرنشان میکند.
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امید عافیت آنکه بود موافق عقل   که نبض را به طبیعتشناس بنمایی
بپرس هر چه ندانی که ّ
ذل پرسیدن   دلیل راه تو باشـد به عـ ّز دانـایی
گلستان سعدی

دکتر احیا زریدوست
متخصص کودکان و نوزادان
متابولیسم،
تخصص غدد و
فوق
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا ،طبقۀ اول
تلفن 013-331316970 -33131665 :
شماره تلگرام و پیامک09116208730 :
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گزارشی دربارۀ وضعیت گرایش مادران به زایمان طبیعی؛ به بهانۀ روز جهانی ماما

زندگی با نخستین لبخند آغاز میشود!

حس بیانتهاست که تا لحظۀ
همه چیز با یک حس شروع میشود؛ تولّد یک نوزاد تولّد یک ّ
حس مادر شدن ،معجزۀ خلقت زن را به تمامی هویدا میکند .برای همۀ
مرگ باقی استّ .
زنان مادرانگی از لحظۀ ایجاد نطفه در وجودشان آغاز میشود و زندگیشان را وارد مرحلۀ
متفاوتی میکند که تا به آن روز تجربه نکردهاند ،گویی با هر کودک مادری نیز متولّد میشود.
گفتوگو :ناهید آهنگری
زهرا اسکندری

عکس :بابک چنگیزی

اکرم پژاوند

مرحلۀ بعدی تولّد است .همه چیز با یک درد شروع میشود؛
دردی که از مادرها به دخترها به ارث رسیده ،زیبایی درد دارد،
مادر شدن درد دارد ،ولی صدای گریۀ نوزاد پایان همۀ دردها و
شروع لبخند به زندگی است؛ گویی همه چیز با این صدا ،صدای
زندگی ،تمام میشود .انگار نه دردی بود و نه زخمی و زندگی از این
لحظه آغاز میشود .این روند طبیعی تولّد نوزاد نعمت و نشانهای
متأسفانه ما آدمها با
است برای تسکین روح و روان مادر و نوزاد که
ّ
باورهای غلطمان دربارۀ بارداری و زایمان طبیعی ،این روند عادی را
در ذهنمان به ماجرایی وحشتناک تبدیل میکنیم.
بارداری مرحلۀ هویتشناسی زنانه است ،چراکه آنان را با رشد
انسان دیگری -که در درونشان است -روبهرو میکند و این دوره
قطعاً فشارهای روحی ،روانی و جسمی خود را دارد .ترس از درد،
اضطراب ناشی از احساس درماندگی در روند طبیعی بارداری و
زایمان ،عدم حمایت و شنیدن داستانهای تلخ از دیگران و تجربۀ
زایمانهای قبلی ،همه و همه میتواند بهداشت روانی زنان را در

دوران بارداری به خطر اندازد و آنان را به عمل سزارین سوق دهد که
خاص خود را دارد.
مضرات
ّ
خطرات و ّ
خانم زهرا اسکندری ،کارشناس مامایی ،ماما و مسئول بخش
زایمان بیمارستان قائم دربارۀ تغییراتی که در زمان زایمان طبیعی
در بدن زنان رخ میدهد ،اظهار داشته که زایمان در هر س ّنی از
بارداری میتواند اتّفاق بیفتد ،ولی در حالت طبیعی بعد از  37هفتۀ
کامل زمان مناسب برای زایمان طبیعی است که رحم آمادگی وارد
شدن به مرحلة زایمان را پیدا میکند .با نزدیک شدن به زمان
زایمان و افزایش سطح هورمون اکسیتوسین در بدن خانم باردار
این هورمون روی رحم عمل میکند و باعث انقباض رحمی میشود
که این انقباض منجر به باز شدن دهانۀ رحم و شروع فاز زایمان
میشود که ممکن است همراه با ل ّکهبینی و پارگی کیسۀ آب باشد.
با پیشرفت سیر زایمان و باز شدن کامل دهانۀ رحم و خروج جنین
این مرحله تمام میشود و زایمان صورت میگیرد.
از آن زمان که سزارین به روش طبیعی زایمان اضافه شد ،افکار

9
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مادرانی را که روزهای بارداری را طی میکردند ،به
طبی داشته باشد که نتواند به دلیل آن زایمان را بهصورت طبیعی انجام دهد که همۀ
ّ
خود جلب کرد .آنچه بیش از پیش عمل سزارین
متخصص قابل تشخیص خواهد
اینها با انجام معاینه ،آزمایشها و مشورت با دکتر
ّ
را پُرمخاطب میکند ،کاهش درد در هنگام زایمان
بود».
ً
است؛ دردی که از قدیم سختترین دردها خوانده
مهمترین موضوع در این خصوص قطعا خواست قلبی خو ِد مادر برای انجام زایمان
شده است .زهرا اسکندری ،کارشناس مامائی درباره
متأسفانه به دلیل فرهنگ اشتباه ما ایرانیها و ترسهایی
طبیعی یا سزارین است که
ّ
ضرر سزارین به نسبت زایمان طبیعی خاطرنشان
که خانوادهها و دوستان به مادران باردار منتقل میکنند ،گرایش خانمهای باردار در
کرد که« :پروسۀ زایمان طبیعی یک روند طبیعی
چند دهۀ اخیر به سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است .طبق آمارهای اعالمشده
در بدن است ،میزان خونریزی در زایمان طبیعی
از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شیوع سزارین در ایران بهطور
معموالً کمتر از سزارین است ،بهبودی مادر خیلی
متوسط سه برابر بیشتر از آمارهای جهانی است .در ایران  50درصد زایمانها به روش
ّ
جراحی و بیهوشی
غیرطبیعی یعنی سزارین انجام میشود که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت باید
سریعتر اتّفاق میافتد ،عوارض ّ
در زایمان طبیعی وجود ندارد ،تماس پوستی مادر
بین  10تا  15درصد باشد .مسئلۀ عجیب دیگر در جامعۀ ما تبدیل شدن سزارین
و نوزاد سریعاً صورت میگیرد که این خود در
تجملی و لوکس است .این موضوع عالوه بر اینکه سالمت جسمی و روانی
ی

اقدام
به
ّ
بهبود روابط مادر و نوزاد و شیردهی مو ّفق خیلی
مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار میدهد ،حرفۀ پُر زحمت و پُرتالش مامایی را
مؤثّر است .میزان عفونت در زایمان طبیعی معموالً
مهمی در مشاوره و آموزش
نیز در کشور ما با مشکالتی همراه میکند .ماما وظیفۀ ّ
خیلی کمتر است ،در صورتی که میزان عفونت
بهداشت ،نهتنها برای زنان ،بلکه برای خانواده و جامعه دارد .پنجم ماه مي مصادف با
ّ
محل عمل در سزارین بیشتر است .افرادی که
 15ارديبهشت ،روز جهاني ماما نامگذاري شده است .براي اولين بار در سال  1980اين
زایمان طبیعی میکنند،
روز به عنوان روز جهاني ماما پيشنهاد شد،
افسردگی در آنان کمتر
سپس از سال  1992بهصورت رسمي اعالم
تکامل جنین در زایمان طبیعی بهتر صورت میگیرد،
از سزارین است» .زایمان
شد .در دنيا روزانه  1600زن در اثر عوارض
همچنین کاهش مشکالت تن ّفسی برای نوزاد را به همراه
دارد .زمانی که جنین با فشار از دهانۀ رحم عبور میکند،
طبیعی عالوه بر اینکه بر
بارداري و زايمان جان خود را از دست
شود
ی
م
باعث
و
شود
ی
م
خارج
نوزاد
ریۀ
از
آمینوتیک
مایع
روند سالمت مادر پس
ميدهند و بيش از  99درصد اين مرگها
که مشکالت تن ّفسی کمتری داشته باشد و هنگامی که نوزاد
از دوران بارداری تأثیر
در کشورهاي در حال توسعه اتّفاق ميافتد.
از کانال زایمان رد میشود ،باکتریهای محافظتکننده
مثبتی برجا میگذارد،
بيشترين علّت مرگ مادران (حدود  60تا
وارد رودۀ نوزاد میشوند که سیستم ایمنی بدن نوزاد
ّ
برای سالمت نوزاد نیز
 80درصد) بهعلت خونريزي ،زايمان سخت،
را افزایش میدهند .عبور از مجرای زایمان طبیعی بر
بسیار مفیدتر از عمل
فشار خون باال ،عفونت و عوارض سقطهاي
سیستم قلبی و عروقی نوزاد هم تأثیر مثبتی میگذارد و
سزارین است .در این
غيربهداشتي است و بسياري از اين مرگها
باعث گردش خون بهتری در بدن نوزاد میشود ،همچنین
کارشناس
خصوص
قابل پيشگيري است .حرفۀ مامایی میتواند
نوزادانی که از طریق زایمان طبیعی به دنیا میآیند ،معمو ً
ال
مامایی بیمارستان قائم
در این زمینه بسیار موثّر واقع شود .هدف از
ضریب هوشی باالتری دارند
رشت میگوید« :زایمان
بزرگداشت روز جهاني ماما افزايش آگاهي و
تبادل ّ
طبیعی روی نوزاد تأثیرات مختلفی دارد .زایمان
اطالعات بين ماماها و زنان در جهت سالمتي مادر و نوزاد است.
طبیعی وقتی صورت میگیرد که رشد جنین کامل
خانم اسکندری ،مسئول بخش لیبر زایمان بیمارستان قائم ،در زمینۀ آمار مربوط به
شده باشد ،بنابراین تکامل جنین در زایمان طبیعی
استان گیالن در بخش زایمان طبیعی میگوید« :در کل سعی بر این است که میزان
بهتر صورت میگیرد ،همچنین کاهش مشکالت
سزارین بار اول در بیمارستانها به کمتر از  25درصد زایمانها رسانده شود و گاهی
تن ّفسی برای نوزاد را به همراه دارد .زمانی که
به دلیل اورژانسی شدن برخی موارد این درصد تغییر میکند که تا  30درصد هم باال
جنین با فشار از دهانۀ رحم عبور میکند ،مایع
حد همان  25درصد نگه
میرود که ما در بیمارستان قائم سعی بر این داریم که در ّ
آمینوتیک از ریۀ نوزاد خارج میشود و باعث
داریم .در سطح استان گیالن هم تقریباً همۀ بیمارستانها همین کار را میکنند ،ولی
میشود که مشکالت تن ّفسی کمتری داشته باشد
در بعضی مواقع ممکن است این درصد به باالتر از  30هم برسد».
و هنگامی که نوزاد از کانال زایمان رد میشود،
پژوهشها نشان میدهد که آموزش زنان در دورۀ بارداری آثار مثبتی را برای آنان
باکتریهای محافظتکننده وارد رودۀ نوزاد
مهمی
نقش
تواند
ی
م
زایمان
از
قبل
باردار
زنان
آموزش
دارد.
همراه
به
نوزادشان
و
ّ
میشوند که سیستم ایمنی بدن نوزاد را افزایش
را در سالمت مادر و نوزاد در طول و پس از زایمان داشته باشد .خانم اکرم پژاوند،
میدهند .عبور از مجرای زایمان طبیعی بر سیستم
مدرس کالسهای دوران نوزادی در بیمارستان قائم
کارشناس ارشد روانشناسی و ّ
قلبی و عروقی نوزاد هم تأثیر مثبتی میگذارد و
رشت ،در این باره عنوان میکند« :تحقیقات نشان میدهد که اضطراب مادران باردار
باعث گردش خون بهتری در بدن نوزاد میشود،
در سه ماه سوم بارداری به دلیل ترس از زایمان شدیدتر است .روانشناسان میتوانند
همچنین نوزادانی که از طریق زایمان طبیعی به
از روش درمان شناختی -رفتاری که یکی از درمانهای روانشناختی برای بهبود
دنیا میآیند ،معموالً ضریب هوشی باالتری دارند».
اختالل اضطرابی -رفتاری است ،استفاده کنند .مداخلۀ شناختی -رفتاری تلفیقی از
اسکندری در ادامه افزود« :سزارین در مواقعی
رویکردهای شناختی -رفتاری است .در این نوع درمان به بیمار کمک میکنیم که
ّ
ترجیح داده میشود که اندیکاسیون علمی وجود
الگوهای تفکر تحریفشده و رفتارهای ناکارآمد خود را تشخیص دهد ،سپس برای
تغییر این افکار و رفتارها از بحثهای ّ
داشته باشد ،مث ً
ال جفت سرراهی باشد ،در صورت
منظم و تکالیف رفتاری سازمانیافته استفاده
دفع مکانیوم جنین ،عدم پیشرفت در سیر لیبر،
میکنیم که همۀ اینها باعث تغییر در فرایند شناخت فرد میشود».
قطعاً تغییر باورهای افراد جامعه بهطور کلّی و بهخصوص مادران باردار در زمینۀ بارداری
تغییرات ضربان قلب جنین ،همچنین اگر سابقۀ
و زایمان طبیعی نیازمند فرهنگسازی از سوی رسانهها ،همچنین کادر پزشکی است.
جراحی روی رحم وجود داشته باشد یا مادر مشکل
ّ
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در مبحث فرهنگسازی ،آموزش حرف اول را میزند .خانم پژاوند
در این زمینه تشریح کرد که حضور مادران باردار از هفتۀ بیستم
بارداری در کالسهای زایمان طبیعی و کالسهای روانشناسی
کمک بسیاری به آنان میکند ،چراکه سخنان روانشناس باعث
بهبود شناخت مادران باردار در زمینۀ زایمان طبیعی میشود.
همچنین وقتی مادر باردار در کالسهای گروهیای که خود
متش ّکل از دیگر مادران باردار است شرکت میکند ،این شناخت را
به آنان میدهد که آنان تنها نیستند و از طریق ارتباطی که با هم
برقرار میکنند ،باعث بهبود این روند میشوند .در بیمارستان قائم
برای ترویج زایمان طبیعی ،ازجمله کالسهایی که تشکیل میشود
کالس آموزشی مادران باردار برای زایمان طبیعی ،کالس آموزش
شیردهی و کالس آموزش دوران نوزادی است.
برخی از موضوعاتی که در کالسهای آموزشی بیمارستان
بینالمللی قائم رشت برای دوران بارداری و پس از تولّد برای
مادران برگزار میشود ،به شرح زیر است:
• ساعات اول زندگی و توانمندیهای نوزاد
• اولین تماس
• اولین تغذیه
• واکسیناسیون نوزاد
• غربالگری
• نکات الزم برای حفظ ایمنی نوزاد در خانه
• پذیرش نوزاد از سوی فرزند بزرگتر
• ارتباط عاطفی نوزاد با والدین
• مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک
• مزایای شیردهی برای مادر
• مراقبت از بند ناف نوزاد
• آشنایی با برخی مشکالت شایع دوران نوزادی مانند باد گلو،
گریه ،سکسکه ،بیقراری ،قولنج و زردی.
عالوه بر آموزش و فرهنگسازی در زمینۀ بارداری و زایمان
طبیعی ،استفادۀ بیمارستانها از ابزارها و تجهیزات پزشکی برای
تسکین یا کاهش درد ناشی از زایمان طبیعی تأثیر بسیاری بر
روند گرایش بانوان به زایمان طبیعی میگذارد .ماساژتراپی و
زایمان در آب یکی از شناختهشدهترین روشها برای کاهش درد
ناشی از زایمان طبیعی است .بیمارستان بینالمللی قائم رشت
یکی از مج ّهزترین بیمارستانها در زمینۀ امکانات و تجهیزات
مربوط به زایمان طبیعی و انواع روشها برای کاهش درد در
سطح استان و حتّی کشور است .خانم زهرا اسکندری ،مسئول
بخش لیبر زایمان در این بیمارستان دربارة امکانات و تجهیزات
بیمارستان قائم عنوان کرد که« :در بیمارستان قائم روشها و
تجهیزات مختلفی برای زایمان طبیعی وجود دارد .دستگاه بخور
وجود دارد که با رایحههای گیاهی آرامشبخش برای مریض
استفاده میشود ،صوت قرآن و موزیک مالیم براساس درخواست
مادر پخش میشود .ماساژتراپی که با روغنهای مخصوص
برایشان انجام میدهیم ،دستگاه تنس هست که مثل فیزیوتراپی
عمل میکند که در ناحیۀ کمر برایشان گذاشته میشود که
شدتش را کم یا زیاد
کنترلش دست خود بیمار است ،میتوانند ّ
کنند .زایمان در آب داریم که سیر لیبر در حاملگیهای اول در
وان و جکوزی طی میشود و زایمان در خارج از تخت صورت
میگیرد که معموالً به کاهش درد خیلی کمک میکند .توپ تولّد
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هست که مادر رویش مینشیند و حرکات دورانی و تن ّفسیای که
میگیرد به سیر زایمانش کمک میکند؛ تکنیک تن ّفسی هم یکی از
مواردی است که در کالسهای آمادگی زایمان آموزش داده میشود.
از روشهای دارویی میتوان گاز آنتانوکس را نام برد که مانند ماسک
اکسیژن روی دهان و بینی بیمار قرار میگیرد و مادر از ابتدای انقباض
شروع میکند به تن ّفس عمیق آن و پس از پایان درد ماسک هم از
روی صورتش برداشته میشود و گاز بسته میشود تا زمانی که درد
بعدی شروع شود .از روشهای دارویی دیگر میتوان به روش اسپانال
آپیدورال نام برد که از بین مهرههای کمر دارو تزریق میشود که
باعث از بین رفتن درد میشود».
خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ پزشکی و استفاده از
تجهیزات الزم در این زمینه ،در کنار آموزش و فرهنگسازی در
جامعۀ امروز ایران ،نگاه به زایمان طبیعی و سزارین رو به تغییر است و
در چند سال اخیر شاهد رشد امیدوارکنندۀ گرایش به زایمان طبیعی
در بین مادران باردار بودهایم که با امید به بهبود اوضاع و آموزش
بیشتر این میزان رو به توسعه خواهد گذاشت.

 15اردیبهشت ( 5می)

روز جهانی ماما
بر تمامی همکاران ماما مبارک
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سالمت کودکان

طریقۀ خوراندن کپسولها و قرصها به کودکان
داروهایی که مصرف آنها کمتر اتّفاق
میافتد ،معموالً به شکل شربت وجود ندارند
یا اگر هم وجود داشته باشند ،بهندرت در
بازار یافت میشوند.
چگونه دارو را به شکل قرص به کودک
بدهیم؟
اگر دارو به شکل قرص در دسترس بود،
دکتر حمیدرضا بادلی میتوانید قرص را خوب له کنید و به شکل
پودر درآورید و آنگاه آن را داخل غذا یا نوشیدنی کودک بریزید؛ فقط
حواستان باشد که دارو به همراه غذا اختالالت دارویی ندهد.
آیا میتوان قرص را با شیر ترکیب کرد؟
داروسازها حتماً باید به والدین هشدار دهند که ما ّدۀ غذایی یا
نوشیدنیای که برای ترکیب کردن دارو با آن استفاده میکنند ،نباید
جزو موا ّد غذایی ضروری بدن کودک همچون شیر باشد ،زیرا ممکن
است طعم تلخ ایجادشده بر اثر دارو باعث شود که کودک دیگر رغبت
به خوردن آن نکند.
از چه ما ّدۀ غذاییای برای خوشطعم کردن دارو استفاده کنیم؟
برای خوشطعم کردن دارو از یک ما ّدۀ غذایی خوشطعم -که
بتواند طعم تلخ دارو را پوشش دهد و جزو موا ّد غذایی ضروری بدن

کودک نباشد -استفاده کنید ،برای مثال قرص پودر شده را میتوانید
در مقدار کمی پودینگ ،ماست ،بستنی و مربّا ترکیب کنید .داروسازان
باید به والدین یادآوری کنند که ّ
کل ما ّدۀ غذایی ترکیبشده با دارو به
کودک خورانده شود تا ّ
کل دوز الزم از دارو مصرف شود.
در مورد داروهایی که فقط به شکل کپسول موجود هستند ،اول از
همه باید بررسی شود که آیا میتوان کپسول را باز کرد .همچنین در
صورت باز کردن کپسول خللی در محتویات دارویی کپسول ایجاد نشود.
چگونه داروی به شکل کپسول را به کودک بدهیم؟
در صورتی که کپسول مورد نظرتان را میتوانید باز کنید ،محتویات
درون کپسول را درون موا ّد غذایی مختلفی همچون بستنی ،پودینگ،
ماست یا نوشیدنیهای مختلف ترکیب کنید؛ البته در این موارد هم
باید به یاد داشته باشید که هر کدام از کپسولهایی را که میخواهید
به کودک بدهید ،باید از نظر داروشناسی بررسی کنید تا با موا ّد غذایی
خاصی تداخل نداشته باشد .در مورد کپسولهایی که حق ندارید آنها
ّ
را باز کنید و محتویات دارو را از درون کپسول خارج کنید ،حتماً باید
به کودک خود طریقۀ قورت دادن قرصها و کپسولها را آموزش دهید.
دکتر حمیدرضا بادلی

تخصص کلیه و مجاری ادراری
متخصص کودکان و نوزادان و فوق
ّ
ّ
کودکان و نوجوانان
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،ساختمان سهیل تلفن013-33110940 :

www.drhame.com
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روشهای پرورش هوش در کودکان
قسمت اول
بعضی از دانشمندان عقیده دارند که هوش در محیط مناسب بهویژه در سالهای اولیۀ زندگی قابل پرورش است .مهارتها،
عدهای هم هوش را ارثی میدانند و معتقدند
تواناییها و میزان هوش کودک نشاندهندۀ محیط زندگی و تربیت اوستّ .
میزان هوش یک فرد همیشه ثابت است.
متعدد محیطی شکل میگیرد .به عبارتی
در مجموع میتوان گفت که هوش خصیصهای ارثی است که در نتیجۀ عوامل
ّ
ما ّدۀ اولیۀ آن متعلّق به عوامل ارثی ،ولی شکلگیری و میزان پرورش یا عدم پرورش آن مربوط به عوامل محیطی است.
والدین میتوانند با استفاده از روشهای مختلف در افزایش هوش و تواناییهای ذهنی فرزندان خود نقش تعیینکنندهای
داشته باشند.
دکتر سیّدموسی کافی

پرورش هوش با استفاده از زبان
زبان ارتباط زیادی با ف ّعالیتهای ذهنی مثل هوش،
تف ّکر و یادگیری دارد .بیان درست واژهها و جملهها و
درک معنای واژههایی که دیگران بهکار میبرند ،در
تقویت هوش بسیار مهم و مؤثّر است .شما میتوانید با
استفاده از زبان و تکلّم به شکلهای مختلف در افزایش
هوش فرزندان خود سهیم باشید .در ادامه به روشهای
مختلفی اشاره میکنیم:
 .1ارتباط کالمی مناسبی با فرزندان خود برقرار کنید.
به عبارت دیگر با فرزندان خود از همان آغاز زیاد صحبت
کنید .پژوهشهای انجامشده نشان داده که کودکان
باهوش زودتر از سایر کودکان شروع به تکلّم میکنند
و تکلّم در کودکان عقبماندۀ ذهنی با تأخیر انجام
میشود .اگر با نوزاد بیشتر مواقع حرف بزنیم ،از هشت
ماهگی کمکم تقلید صداها را آغاز میکند و بدین ترتیب
نخستین گام را به سوی یادگیری تکلّم برمیدارد.
توجه به صحبتهای کودک و گاه بغل
 .2تشویقّ ،
کردن او میتواند باعث زودتر صحبت کردن کودک شود
و طرز تکلّم او را نیز بهتر کند.
 .3یکی از نخستین راههای ارتباطی کودکان خندیدن
است .با صحبت کردن او را سرگرم کنید و بخندانید.
 .4اگر کودک شما در حال یادگیری تل ّفظ درست
کلمات است ،باید آن را از شما تقلید کند؛ پس آرام،
شمرده و همراه با حرکات و حاالت چهره صحبت کنید.
 .5صداهای او را تکرار کنید؛ به محض اینکه یک کلمه
گفت ،آن را تکرار کنید و شادی خود را نشان دهید.
 .6کودکان هنگامی میتوانند خوب صحبت کنند که
کلمات برای آنان معنا داشته باشد؛ بنابراین باید معنای
کلمات را با کمک تصاویر یا با حرکات مختلف به او نشان
دهید.
 .7با عالقه و با کمال احترام به صحبتهای کودک
گوش دهید .اگر کودک حس کند که حقیقتاً به او گوش
میدهید ،او دیگر در بیان کلمات عجله نمیکند.
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سن خودش بیشتر از بزرگساالن
 .8کودک شما با کودکان هم ّ
صحبت میکند ،بنابراین تا آنجا که ممکن است او را در جمع کودکان
دیگر قرار دهید تا تواناییهای زبانی او رشد کند.
 .9جمالت را طوالنیتر و پیچیدهتر کنید .هنگامی که با شما
صحبت میکند ،به طرف او برگردید و سر خود را حرکت دهید تا
نشان دهید که در حال شنیدن هستید.
 .10اگر موضوع جالبی را مطرح کنید که فرزند شما در مورد آن
صحبت کند ،مهارت وی در به کار بردن زبان بیشتر میشود .رفتن به
بازار ،خرید از فروشگاه یا انجام کارهای آشپزخانه ،نهتنها میل او را به
انجام این کارها بیشتر میکند ،بلکه موجب میشود که کودک کلمات
جدیدی را بهکار ببرد .یک روش دیگر آن است که سر میز ناهار
هریک از اعضای خانواده شرح دهند که در آن روز چه کاری کردهاند.
 .11نگاه کردن به تلویزیون میتواند به افزایش میزان واژگان
کودک کمک کند .استفاده از رایانه نیز همین کمک را میکند و در
عین حال سبب افزایش یادگیری و معلومات کودک میشود.
 .12داستانهای مورد عالقۀ او را تکرار کنید .داستانهای کاملتری
برای او بگویید یا بخوانید و او را با کلمات جدید آشنا کنید و آنها را
برایش توضیح دهید.
 .13هرگز بهطور مستقیم اشتباه او را تصحیح نکنید ،بلکه کلمهای
را که گفته است ،بهآرامی ا ّما بهطور صحیح تکرار کنید ،مث ً
ال اگر گفت:
«من به مادر کمک میکند که اتاقها را تمیز کند» ،میتوانید بگویید:
«من هم به مادر کمک میکنم که اتاقها را تمیز کند».
 .14شما نیازی ندارید به کودکان خود یاد دهید که چگونه برای بیان
یک کلمه ،حروف و صداها را ترکیب کنند .کافی است کلمات را به آنان
یاد دهید .آنان ضمن صحبت کردن معمولی درخواهند یافت که چگونه
حروف و صداها را درست کنند ،برای مثال در فروشگاه از او بخواهید تا
اجناسی مانند نمک ،پنیر ،دستمال کاغذی و ...را که میشناسد ،بیاورد.
هنگام پوشانیدن لباس هر قسمت معین را نام ببرید؛ روپوش سفید،
زیرپوش آبی و ...سپس بعد از آنکه او کلمات را یاد گرفت ،از او بخواهید
که بگوید چه لباسی را دوست دارد .نیازی نیست که شما کلمات را در
دهان فرزند خود بگذارید؛ شما میتوانید کلماتی را که به آن نیاز دارد،
به او بگویید .او در آن صورت آنها را بهتر خواهد آموخت.
 .15بیشتر کودکان پیشدبستانی هنگام صحبت دچار لکنت
میشوند .این حالت در کودکان دو سال و نیمه تا چهار ساله زیاد
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پیش میآید .در جریان رشد تکلّم و یادگیری زبان این رویداد کام ً
ال
طبیعی است؛ شاید یک دلیل آن این است که سرعت فکر کردن آنان
سریعتر از پیدا کردن کلمات است .شما نباید برای صحبت کردن
کودکان را تحت فشار قرار دهید ،یا اینکه نباید به آنان بگویید که
دقیق و درست صحبت کنند .در صورتی که محیط کودک برای تکلّم
مناسب باشد ،وقتی توانایی کودک در بهکارگیری واژگان پیشرفت
کند ،این مشکل از بین میرود.
 .16بعضی از کودکان نمیتوانند یک یا دو صدا را بهخوبی تل ّفظ
حدی که بعضی مواقع گفتۀ آنان برای شما قابل درک نیست.
کنند؛ به ّ
تا ورود به مدرسه نباید نگران آنان باشید .وقتی فرزند شما کمکم
تسلّط کالمی پیدا کند ،مشکل او برطرف میشود.
پرورش هوش با استفاده از حرکات بدن
آموزش درست حرکات بدنی یکی از راههای تقویت هوش در
کودکان است .شروع حرکات دست و پاها ،نشستن و راه رفتن در
کودکان تیزهوش زودتر از سایر کودکان است .یادگیری راه رفتن،
لیلی کردن و پریدن زمانی آغاز میشود که کودک شما بتواند سر
خود را کنترل کند ،بنابراین وقتی که کودک برای نخستین بار در
چهار هفتگی سر خود را بلند میکند ،میتوان نخستین تالشهای او
را برای راه رفتن مشاهده کرد.
کودک شما اصول اولیۀ حرکت را فرا میگیرد ،سپس کمکم آنها را
طی این ف ّعالیت شما میتوانید با اجرای روشهای
تکمیل میکند .در ّ
زیر به کودک خود کمک کنید:
 .1از همان روزهای اول ،نوزاد سر خود را به جهت راست یا چپ
میچرخاند ،ولی بلند کردن سر برایش مشکل است؛ شما میتوانید با نگه
داشتن سر او (دو تا سه بار در روز) ماهیچههای گردن او را تقویت کنید.
 .2شما میتوانید با انجام ورزشهایی از قبیل خم و راست کردن
پاهای او به تکامل حرکات و تقویت پاهای او کمک کنید.
 .3با انگشت خود اسباببازی یا شیء دیگری را در دامنۀ دید او
تکان دهید تا او را به حرکت دادن سر تشویق کنید.
 .4هنگامی که دراز کشیده است ،انگشتان خود یا یک شیء رنگی
را در باالی سر او و در دامنۀ دیدش قرار دهید تا چشمها و سر او
حرکت شما را دنبال کنند .برای آنکه به انجام حرکات تشویق شود،
اجازه دهید در بیشتر کارها با شما مشارکت کند .از پلّهها باال و پایین

آموزش درست حرکات بدنی یکی از
راههای تقویت هوش در کودکان است.
شروع حرکات دست و پاها ،نشستن و
راه رفتن در کودکان تیزهوش زودتر از
سایر کودکان است.
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بروید ،با او توپبازی کنید و کارهایی انجام دهید که بتواند همراه با
شما انجام دهد.
 .5او را به پارک ببرید تا بتواند با وسایل آن بازی کند و از آنها باال
برود .با لیلی بازی کردن پریدن را با او تمرین کنید؛ دستها را باال
نگه دارید و همزمان روی یک پا لیلی کنید.
 .6پوشاندن لباس بهصورت مستقل شامل مجموعهای از حرکات
ظریف است ،بهویژه اگر لباسها دارای دکمه یا زیپ باشند ،اجازه
دهید خودش لباسش را انتخاب کند و پوشیدن و درآوردن آن را
تمرین کند.
 .7به کودک یاد دهید که با وصل کردن قطعات جدا از هم پازل
درست کند .کمکم میتوانید از پازلهای پیچیدهتری استفاده کنید.
به او کمک کنید تا اشیا را از فاصلۀ یک متری و کمکم بیشتر،
به داخل یک سبد بیندازد .این ف ّعالیتها به هماهنگی بیشتر بین
حرکات چشم و دستها کمک میکند.
 .8شکلها و نقّاشیهایی به کودک بدهید که آنها را رنگ کند.
شکل یک آدم را بهطور ناقص بکشید و از او بخواهید آن را کامل کند.
حسی
پرورش هوش با استفاده از
ّ
محرکهای ّ
حسی مختلف واکنش نشان
محرکهای ّ
نوزادان از همان ابتدا به ّ
میدهند .یک نوزاد اندکی پس از تولّد میتواند مزههای مختلف را از
هم تشخیص دهد .او مایعات شیرین را بر مایعات شور ،تلخ ،ترش یا
بیمزه ترجیح میدهد.
نوزادان میان بوهای مختلف نیز تمایز قائل میشوند .وقتی بوی
خوشی به مشامشان میرسد ،سر خود را به طرفش برمیگردانند و
با احساس بوهای بد سرشان را به طرف دیگر برمیگردانند .تنها پس
از چند روز که شیر مادرشان را میخورند ،پارچۀ آغشته به شیر مادر
خود را به پارچۀ آغشته به شیر مادر دیگری ترجیح میدهند.
نوزادان سر خود را به سمت منبع صدا برمیگردانند .در چهار
ماهگی کودک در تاریکی هم جهت صدا را درست تشخیص میدهد.
آنان تفاوت میان صداهای بسیار مشابه را هم میتوانند تشخیص
دهند ،مث ً
ال نوزاد یک ماهه فرق صداهای مشابهی مثل «پا» و «با»
را میفهمد .تیزی بینایی نوزادان اندک است ،ا ّما تا هفت یا هشت
حد بزرگسالی نزدیک میشود .نوزادان وقت زیادی را
ماهگی به ّ
صرف نگاه کردن به پیرامون خود میکنند .نوزاد دو ماهه به صورت،
چشمها ،بینی و دهان فرد مقابل تمرکز میکند.
نوزاد در سه ماهگی میتواند عکس مادر خود را تشخیص دهد
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و در این سن چهرۀ او را به چهرۀ دیگران ترجیح میدهد .وجود
حسی سبب رشد هوش کودکان میشود .کودک شما
محرکهای ّ
ّ
نیاز زیادی به کسب تجربه از طریق دیدن ،شنیدن ،لمس کردن و به
مقدار کمتری از طریق چشیدن و بو کردن دارد ،بنابراین الزم است
موقعیتهایی را فراهم کنید تا کودکان بتوانند از حواس خود بیشتر
استفاده کنند .در زیر به این موارد اشاره شده است:
 .1نوزاد از همان ابتدای تولّد دوست دارد شیء جالبی برای نگاه
کردن داشته باشد .شما میتوانید باالی تختخواب او شیء روشن با
متحرک آویزان کنید و هر وقت در اتاق هستید ،آن را حرکت
رنگی
ّ
توجه کنید که باید آن شیء را هر چند روز یک بار
ضمن
در
دهید.
ّ
عوض کنید.
 .2اتاق کودک را به رنگهای شاد درآورید .میتوانید نوارهای
خوشرنگ شاد و عکسهای خوشرنگ در نقاط مختلف دیوار نصب
کنید .نوزاد را با خود از اتاقی به اتاق دیگر ببرید تا اشیاء مختلف را
ببیند و از پنجره به خارج نگاه کند .میتوانید او را در ّ
محل راحت و امنی
تهیۀ غذا هم با او صحبت کنید.
در آشپزخانه بگذارید تا بتوانید هنگام ّ
 .3بهتر است در ماههای اول زندگی برای بردن کودک به اطراف
از صندلیهای تاشونده یا کالسکه استفاده شود .هدف شما از این کار
باید در اختیار گذاشتن مناظر وسیعتر در معرض دید کودک باشد.
 .4میتوانید کودک را روی تشک نرمی کف اتاق بگذارید تا دستها
و پاهای خود را بدون آنکه به جایی برخورد کند ،آزادانه حرکت دهد.
 .5پارچههای نرمیدر اختیار کودک قرار دهید تا آنها را بپیچد و
گلوله کند .کاغذ در اختیارش بگذارید که آن را مچاله کند و از صدای
خشخش آن ّ
لذت ببرد .میتوانید ت ّکهیخی را بهآرامی به انگشت او
ً
نزدیک کنید یا با جسم نسبتا گرمی این کار را آزمایش کنید.
 .6وقتی کودک شما توانست حرکات عضالت دستها و چشمها را
با هم هماهنگ کند ،میتوانید او را تشویق کنید اشیای اطراف خود را
بگیرد .پس از آنکه او آن اشیا را گرفت ،بگذارید به هر شکل که خالی
از ضرر است و میخواهد ،با آنها بازی کند.بخواند .او میتواند نوزاد
همسایه را ببیند یا در مورد چگونگی رشد کودک در رحم مادر کتابی
را به وی نشان دهد.
دکتر سیّدموسی کافی
استاد روانشناسی دانشگاه گیالن
نشانی :رشت ،بلوار سمیه ،بعد از بیمارستان گلسار ،خیابان ،142
ساختمان پزشکان اکباتان تلفن013-01333124489 :

15

مجلة پزشکی   

اردیبهشت  -خرداد 97

سالمت کودکان

علـل سکـوت انتخـابی کـودکـان
اللی یا سکوت انتخابی یک اختالل دوران
کودکی است که در آن کودک توانایی
صحبت کردن بهطور طبیعی را دارد ،ا ّما
در برخورد با افراد خاص یا در موقعیتهای
اجتماعی و مشخّ صاً در مدرسه بهطور
کامل سکوت اختیار میکند ،یا بسیار کم
صحبت میکند .این کودکان معموالً در
موقعیتهای پُراسترس کام ً
ال خاموشاند و
سائره طاهرقاسمی
با وجود امتناع از صحبت کردن به برقراری
ارتباط عالقهمندند ،به همین دلیل زمانی که صحبت نمیکنند ،اغلب
تالش میکنند با تکان دادن سر ،ژست و حاالت صورت و در مواقعی
نجوا کردن یا به کار بردن کلمات تکسیالبی ارتباط برقرار کنند.
از آنجا که این اختالل در محیطهای اجتماعی خاص بروز میکند،
میتوان آن را نوعی جمعیتهراسی تلقّی کرد که ممکن است دیگران
سن شروع این اختالل
آن را خجالت یا کمرویی برداشت کنندّ .
معموالً چهار تا هشت سالگی است که در صورت عدم تشخیص و
درمان بهموقع میتواند آثار سویی بر زندگی اجتماعی فرد بگذارد،
چراکه تکامل زبان در کودکان تأثیر عمیقی بر سایر جنبههای رشد
آنان دارد ،به عنوان مثال کودکی که توانایی زبانی مناسبی دارد،
رشد بهتری در زمینۀ بازی و ارتباط با همساالن ،پیشرفت تحصیلی
و تکامل رفتاری و هیجانیاش خواهد داشت .از لحاظ جنسیت این
اختالل در دختران شایعتر از پسران است.

چه عواملی باعث بروز اللی انتخابی میشود؟
تحقیقات نشان داده است که مسائل بینفردی و خانوادگی در این
زمینه نقش بسیار چشمگیری دارند .عواملی از قبیل خانوادۀ منزوی،
والد خجالتی ،خانوادههای کمارتباط و درهمریخته ،بدرفتاری زبانی و
جسمیبا کودک ،آزار جنسی و وابستگی زیاد به مادر میتواند سبب
بروز این اختالل شود.
درمان
برای درمان این اختالل میتوان از روشهایی نظیر رواندرمانی،
بازیدرمانی و نقّاشی استفاده کرد .اکثر کودکانی که به اللی انتخابی
طی ماهها و سالهای بعد و معموالً قبل
دچار میشوند ،به مرور زمان ّ
از ده سالگی بهبود مییابند .ازجمله اقدامات والدین در این زمینه
اهمیت باالیی برخوردار
میتوان به تعدیل رفتاری اشاره کرد که از ّ
است ،نظیر پاداش دادن به کودک زمانی که صحبت میکند و عدم
تقویت مثبت زمانی که به جای صحبت کردن از اشاره استفاده
میکند .همچنین میتوان تعداد افرادی را که کودک با آنان سروکار
دارد ،بهتدریج افزایش داد.
سائره طاهرقاسمی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،کوچۀ بقراطی  ،2معاونت اجتماعی
نیروی انتظامیگیالن ،مرکز مشاورۀ آرامش تلفن013-33233969 :
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آيا تنبيـه سبب بهتر

شدن عملكرد كودكـان ميشود؟

یکی از مشکالت والدین در تربیت کودکان بدتر شدن رفتار و گفتار کودکان امروزی در مقایسه با گفتار و رفتار
کودکان در گذشته است .کودکان امروز در رفتار با والدین خود گستاخانهتر و جسورانهتر برخورد میکنند و در اکثر
مواقع بهسختی میتوان آنان را برای مسئولیتهایشان مجاب کرد.
بسیاری از والدین تص ّور میکنند که در تربیت فرزندشان دچار اشتباه شدهاند ،در صورتی که این نوع برخورد در
ی است که والدین در گذشته مرتکب شدهاند .در سالهای اخیر انقالبی در
کودکان به دلیل کنار گذاشتن اشتباه 
تعلیم و تربیت رخ داده است و روشهای تنبیه مانند سیلی و کتک زدن ،زندانی کردن و امثال این موارد به هیچوجه
پذیرفتنی نیست.
نیلوفر گلپور

متخصصان به این نتیجه رسیدهاند که چنانچه ترس شدید و تنبیه سخت از میدان تعلیم و تربیت کودکان برداشته شود ،ما بزرگساالنی با
ّ
روان سالمتر ،شادتر و مهربانتر خواهیم داشت .این تغییر مهم در سیستم تربیتی سبب شد که رفتارهای جسورانه در کودکان نمایان شود
شدت نگران کرده است .در گذشته کودکان واقف بودند که مرزی وجود دارد که نمیتوانند از آن فراتر بروند .تنبیهی
که متعاقباً والدین را به ّ
سخت که ممکن بود گریبانشان را بگیرد ،آنان را وحشتزده میکرد .کودکان میترسیدند خو ِد واقعیشان باشند ،خود را ابراز کنند و آزادانه
احساسات و نظراتشان را بیان کنند ،ا ّما امروز دریافتهاند که والدین مرزی دارند که نمیتوانند از آن عبور کنند ،با اینکه نمیدانند دقیقاً این
مرز چیست ،ا ّما این را میدانند که والدین حق ندارند آنان را کتک بزنند یا زندانی کنند .حذف تنبیه سخت پیامدهای ناشناختهای را به
همراه داشته است.

کودکانی که حاال از والدین خود نمیترسند ،چگونه رفتار خواهند کرد؟
یکی از پیامدهای حذف تنبیه خشونتآمیز این است که کودکان امروزی نسبت به کودکان
نسل پیش بیشتر جواب میدهند و بیدرنگ فرمان نمیبرند .آنچه نمایان است این است که پدر
و مادرها به سوی مدارای بیشتر و تنبیه کمتر گرایش یافتهاند ،ا ّما این راه چاره نیز کمتر مؤثّر
واقع شده است و به احتمال زیاد بالفاصله یا بدون قیل و قال کودکان از دستورها پیروی نخواهند
کرد ،ا ّما آسیب کمتری نسبت به روشهای س ّنتی دارد ،زیرا قدرت نفوذ والدین امروز به دلیل ابراز
محب ِ
ت بیشتر به کودکان باالتر رفته است.
عشق و ّ
آنچه والدین امروز نیاز دارند بیاموزند ،استفادۀ درست از اعمال قدرت و نفوذ خود است .تنبیه
شدید دیگر به عنوان بخشی از مجموعۀ تعلیم و تربیت پذیرفتنی نیست ،زیرا صرفاً بازدارندهای
است که براساس ترس به وجود آمده؛ ترس از آنچه دیگران ممکن است نسبت به کودک انجام
دهند .تنبیه همراه خشونت به کودک میآموزد که چگونه مراقب باشد تا گیر نیفتد؛ به جاي
اينكه سبب شود رفتارش اصالح شود.
این روشها هیچگونه بازدارندۀ درونیای در ذهن کودک ایجاد نخواهد کرد ،بلکه حتّی در
اهمیت رنج
پیشرفت رفتارهای بالغانۀ وی خلل ایجاد میکند .دیگر اینکه تنبیه از ارزش و ّ
ی است که والدین به دنیای
تعمدی رنج 
کشیدن انسانها میکاهد ،زیرا این مدل تنبیههای ّ
کودک وارد میکنند؛ والديني که بايد عرضهکننده و پیامآور خوبیها باشند .پیام ضمنی رفتاری
که با قصد و نیت رنج دادن به کودک ایجاد میشود ،این است که رنج دادن انسانها وسیلهای
برای رسیدن به هدف است.
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چگونه در تربیت کودکان موفق باشیم؟
• وقتی کودک تصمیمی برخالف خواستۀ شما میگیرد ،واکنش شما باید این باشد که آنچه را قرار است بگویید ،بگویید و گفتوگو را پایان دهید،
جر و بحث و کش دادن صحبت دربارۀ خواستۀ نامعقول خود دارند و هر پاسخ اضافه و توضیحی
محکم بایستید و کنار بکشید .کودکان عالقۀ زیادی به ّ
باعث میشود که کودک بیشتر کلنجار برود .همانطور که خشونت و ُغر زندن و تنبیه شدید سبب میشود که کودک از روی ترس بهطور مو ّقت
کنارهگیری کند ،ا ّما اصالح رفتار بهطور صحیح و کامل اتّفاق نیفتد .توضیح اضافه به کودک امکان میدهد تا فضایی برای رفتارهای گستاخانه ایجاد کند.
• برای اطمینان از داشتن فرزندی مسئولیتپذیر -که میتواند به بزرگسالی با تواناییهای الزم تبدیل شود -باید مدام از وی خواسته شود
کارهایی که الزم است ،انجام دهد تا بهتدریج به عادتی مطلوب تبدیل شود.
• فرزند شما باید خویشتنداری را بیاموزد ،بنابراین آموختن این مهم که همیشه تمام خواستههایش اجرایی نخواهد شد ،اجتنابناپذیر است.
شنیدن کلمۀ «نه» چنانچه به اندازه و بهجا استفاده شود ،خویشتنداری الزم را به فرزندان میآموزد ،همچنین زندگی در محیطی اجتماعی همچون
مهد کودک و مدرسه فرصت آموزش خویشتنداری را به وجود میآورد و قرار دادن کودک در دنیای بیرون به او میآموزد که برای غرق نشدن
مجبور است شنا کردن بیاموزد.
• ایستادگی در برابر لجبازی و نامالیمات رفتار کودک به او میآموزد« :تو میتوانی لجبازی کنی ،ا ّما لجبازی تو چیزی را تغییر نخواهد داد».
• بیاموزید که شما نمیتوانید فضاهای ناهموار زندگی او را پر کنید ،بنابراین گاهی مجبورید
تصمیمهایی بگیرید و شاهد اتّفاقاتی باشید که قرار است وی را ناشاد کند ،ا ّما در عوض او یاد
آموختن کنار آمدن با
میگیرد که بدون حضور شما زندگی کند و از پس مشکالت برآید.
ِ
ناراحتیها یکی از پایههای سالمت روان است.
• جایگزین کردن کار درست بعد از منع کردن کودک از رفتارهای نامناسب؛ کودک باید
رفتارهای مناسب را بشناسد ،بیاموزد و اجرا کند.
• اعالم قوانین مربوط به هر محیط که کودک با آن در ارتباط است ،به او کمک میکند
تا خود را زودتر با قوانین وقف دهد و آنها را اجرا کند.
• رابطۀ عاطفی عمیق شما با فرزندتان سبب میشود که بدون ترس احساسات حقیقی
شما را نسبت به عملکرد خود درک کند و برای تغییر رفتار ترغیب شود.
مخربی در روند رشد فرزند
• هرگز فرزندتان را تهدید نکنید .تهدید آثار بسیار ّ
خواهد داشت ،بهخصوص تهدیدی که اجرا نشود .یکی از تبعات آن بیاعتبار شدن
جدی نگرفتن تهدیدهایی
شما در جایگاه پدر یا مادر است و دیگر اينكه سبب ّ
ميشود که در آینده و در دنیای واقعی در انتظار او نشستهاند.
نیلوفر گلپور
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مشاوره در امور كودك و والدين
نشانی :رشت ،گلباغ نماز ،ساختمان رویال ،طبقۀ  ،5مركز
مشاورۀ رها تلفن013-٣٣١٢4414 :

با هم غذا خوردن در خانه موجب سالمتی بیشتر کودکان میشود
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که غذا خوردن خانواده با هم دور یک میز میتواند هم به سالمتی جسمی و هم به سالمتی روحی
بچههایی که در حدود شش سالگی با خانوادۀ خود غذا میخورند ،در ده سالگی مهارتهای اجتماعی بهتری
بچهها کمک کند .براساس این پژوهش ّ
ّ
دارند و کمتر هم چاق میشوند.
این بررسی نشان داد کودکانی که در حدود شش سالگی بیشتر با خانوادۀ خود سر یک میز شام یا ناهار خورده بودند ،در ده سالگی بدن سالمتری
متأسفانه افراد خانوادهها هر سال بیشتر از هم دور و جدا میشوند .در خانه هر کس به
داشتند و از مهارتهای اجتماعی بیشتری برخوردار بودند.
ّ
گوشهای میرود و به صفحۀ موبایل خود خیره میشود .اهالی بسیاری از خانوادهها حتّی وقتی در خانه هستند ،ترجیح میدهند غذای خود را جلوی
تلویزیون بخورند یا بشقاب غذای خود را به اتاق خود ببرند و آن را در معیت گوشی تلفن همراه خود میل میکنند .این رفتارها موجب میشود
تحمل کردن همدیگر را تمرین کنند و یاد بگیرند .آنان مسلّماً در آینده با مشکالت عدیدهای چه در
کودکان ما نتوانند مهارتهای با هم بودن و ّ
زندگی مشترکشان و چه با جامعه مواجه خواهند شد .این پژوهش را محقّقان دانشگاه مونترال کانادا انجام دادند و نتایج آن در مجلّۀ Journal
 of Developmental & Behavioral Pediatricsمنتشر شدهاست.
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جدی بگیریم!
پنج سال طالیی زبانآموزی در کودکان را ّ
قسمت سوم

جدی بگیریم!
سن رشد زبانی کودک را ّ
نشانههای خطر در زمان ّ
توجه به اینکه در هر مرحله از رشد کودک وضع زبانی او چگونه است ،میتوان به روند رشد طبیعی و سالم کودک
با ّ
توجه به بعضی از نشانههای خطر در هر مرحله از رشد
اطمینان پیدا کرد و این مسیر را با آسودگی خاطر گذراند ،ا ّما ّ
میتواند تأخیر یا اختالل کودک را نشان دهد که اقدام سریع و بهموقع باعث میشود فاصله و تأخیر ایجادشده در روند
زبانی کودک هرچه سریعتر برطرف شود.
یکی از باورهای رایج و عام جامعه تأخیر و دیر حرف زدن کودکان است .اینکه در خانواده فرد یا افراد دیگری از
نزدیکان بودهاند که این مشکل را داشتهاند و برطرف شده است ،میتواند خطرناک باشد .هر تأخیر کالمی یک تأخیر
توجه به عالئم همراه با تأخیر در یک کودک -که آسیبشناسان گفتار و زبان با ارزیابیهای
طبیعی محسوب نمیشودّ .
زهرا خانزاده
استاندارد آن را میسنجند -میتواند این تأخیر همراه با اختالل را شناسایی کند .میتوان با اقدام بهموقع مسیر طبیعی
رشد گفتار و زبان کودک را فراهم کرد و از عواقب بعدی این مشکالت در زمان تحصیل و مراحل دیگر زندگی کودک -که در ارتباطات اجتماعی
و فردی او تأثیر دارد -جلوگیری کرد .بنابراین نسبت به هشدارها و نشانههای خطر در هر مرحلۀ س ّنی هوشیارتر باشیم.
تولّد تا شش ماهگی
• به صداها واکنش نشان نمیدهد؛ «نگاهش را خیره نمیکند،
سرش را نمیچرخاند و به دنبال صدا نمیگردد».
• از چهار تا شش ماهگی وقتی با او صحبت میکنید به صورتتان
توجهی نمیکند و تالش نمیکند که پاسخ شما را بدهد و نمیخندد.
ّ
• گریههای او در زمان گرسنگی یا خواب با هم تفاوتی ندارند.
شش تا دوازده ماهگی
• کودک مدام بیمار است و حالت شل دارد.
• زیاد گریه میکند.

• مادر نسبت به شنوایی کودک و عکسالعملهای او نسبت به
صداهای محیط مشکوک است.
• مشکالت گوارشی و تغذیهای و مشکل در خوردن غذاها دارد.
دوازده تا هجده ماهگی
• کودک حتّی یک کلمه صحبت نمیکند.
• کودک اجتماعی نیست.
• از دستورها پیروی نمیکند.
هجده تا بیستوچهار ماهگی
• برای برقراری ارتباط از ژستها و اشارهها بسیار بیشتر از بیان
کلمات استفاده میکند.
• والدین نسبت به توانایی بیان یا درک کودکشان
مشکوک هستند.
• کودک نمیتواند از دستورهای ساده هم پیروی
مکرر گوش و
کند .سرماخوردگی و عفونتهای
ّ
مشکالت گوارشی دارد.
• مجموعۀ واژگان بیانی او کمتر از پنجاه کلمه
است.
• ترکیب اسم و فعل را به کار نمیبرد.
متوجه گفتارش نمیشوند.
• غریبهها
ّ
دو تا سه سالگی
• کودک هنگام تالش برای
صحبت کردن سرخورده
میشود و اطرافیان
نمیتوانند گفتار کودک
را درک کنند.
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• گفتار کودک روان نیست و هنگام گفتن کلمات
آنها را میکشد یا تکرار میکند.
• معنی کلمات سادهای مانند «بایبای و نه» را
نمیداند.
• کودک نمیتواند عبارتهای دوکلمهای بگوید،
یعنی نمیتواند دو کلمه را کنار هم بگذارد و بگوید.
• بهنظر میرسد در شنیدن مشکل دارد.
• مشکالتی در تغذیه و خوردن بعضی از غذاها
دارد.
• نمیتواند از دستورها پیروی کند.
• مجموعۀ واژگان بیانیاش کمتر از صد کلمه است.
• در درک بعضی از کلمات مشکل دارد.
• نام وسایل و کارهای خود را بیان نمیکند.
سه تا چهار سالگی
• گفتار کودک غیر قابل فهم است.
• مهارتهای گفتاری کودک بسیار پایینتر از
همساالنش است.
ً
• ناروانی گفتار کودک کامال معلوم است.
• تعداد واژگان درکشده و بیانی او بسیار پایین
است.
• اشیای معمول و رایج را در حالتها و مکانهای
مختلف شناسایی نمیکند.
• کلمات را بهخوبی تکرار نمیکند.
چهار تا پنج سالگی
• کودک نمیتواند جمالت کامل بسازد و آنها را
بیانکند.
• کودک لکنت دارد؛ یعنی با فشار اول کلمهها را
تکرار میکند یا کلمات را میکشد.
• کودک نمیتواند از دستورهای اطرافیان پیروی
کند.
• گفتار کودک واضح نیست.
• مجموعۀ واژگان درکشده و بیانیاش پایین
است.
• جمالت طوالنی نمیگوید.
آگاهی نسبت به هرکدام از نشانهها و عالئم میتواند
مسیر درستی را برای سیر طبیعی رشد زبان و گفتار
کودک به ما بدهد؛ اطمینان از قرار داشتن کودک
در این مسیر میتواند آرامش ذهنی بهتری را برای
والدین فراهم کند.
زهرا خانزاده
آسیبشناس گفتار و زبان و رئیس انجمن گفتاردرمانی
گیالن
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87ساختمان صابر ،طبقۀ
 ،5واحد  12تلفن013-33133203 :

www.KhanzadehClinic.com
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سالمت کودکان

مصرف استامینوفن در بارداری و
عالی فرزند
بیشف ّ

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که مصرف استامینوفن در زمان
بارداری میتواند احتمال بروز بیشف ّعالی در کودک آن مادر را افزایش دهد .در
بچهها بسیار بیشتر از قبل شده؛ البته میزان
سالهای اخیر شیوع بیشف ّعالی در ّ
زیادی از این افزایش به علّت بهتر شدن تشخیص این بیماری است ،ولی به نظر
میرسد علل دیگری هم وجود داشته باشد.
طبق آمارها در ایاالت متّحده  70درصد و در اروپا  50درصد از زنان در دوران
بارداری از استامینوفن استفاده میکنند .در سال  2013یک پژوهش در نروژ
مدت بیش از یک ماه از
نشان داد که فرزندان زنانی که در دوران بارداری به ّ
سن سه سالگی مشکالت حرکتی و یادگیری
استامینوفن استفاده میکنند ،در ّ
دارند .در سال  2014یک پژوهش در دانمارک نشان داد که مصرف استامینوفن
در زمان بارداری میتواند احتمال بروز بیشف ّعالی را در کودکان این مادران زیاد
کند .با این حال این پژوهشها مشکالتی داشت؛ بهطور مثال مصرف استامینوفن
در دوران بارداری به علّت ابتال به بیماریهایی بود که محقّقان حدس میزدند آن
بیماریها علّت بروز بیشف ّعالی در کودک باشد ،به همین علّت پژوهش وسیعتری
روی بیش از یکصد هزار کودک در نروژ صوت گرفت و نشان داد که مصرف بیش
توسط مادر در دوران بارداری احتمال بروز بیشف ّعالی
از یک هفته استامینوفن ّ
در کودک را افزایش میدهد و این احتمال با افزایش زمان مصرف دارو بیشتر
مدت یک ماه احتمال بیشف ّعالی را دو
میشود؛ بهطور مثال مصرف استامینوفن به ّ
مدت
به
پدر
در
استامینوفن
مصرف
برابر میکند .پژوهش همچنین نشان داد که
ّ
یک ماه قبل از باروری مادر هم همین اثر را دارد؛ یعنی میزان بروز بیشف ّعالی در
کودک را دو برابر میکند.
پژوهشگران میگویند این اثر استامینوفن ممکن است به علّت تأثیر آن در
هورمونهای تیروئید یا جنسی مادر یا به علّت تأثیر در تکامل مغز جنین باشد.
نتایج این پژوهش در مجلّۀ  Pediatricsمنتشر شده است.

د
تأثیر منفی داروهای ض ّ
افسردگی در رشد مغز جنین
ایرنا :پژوهشهای محقّقان دانشگاه کلمبیا در آمریکا نشان میدهد که برخی
ضد افسردگی در رشد مغز جنین تأثیری منفی دارند.
داروهای ّ
این پژوهشها نشان میدهد که مصرف داروهای مهارکنندۀ بازجذب سروتونین
( )SSRIدر دوران بارداری ،رشد جنین را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به
بروز افسردگی در دوران بلوغ منجر شود .این پژوهش با بررسی  98نوزاد نشان
میدهد که مصرف داروهای  SSRIدر دوران بارداری باعث افزایش حجم دو
ناحیه از مغز به نامهای اینسوالر و آمیگدال و افزایش اتّصاالت بین این دو ناحیه
مهمیدر پردازش عاطفی ایفا میکنند.
میشود .این دو ناحیه نقش ّ
براساس یک پژوهش -که در سال  2016میالدی صورت گرفت -و با بررسی
ّ
اطالعات پزشکی مربوط به پانزده هزار نفر احتمال بروز افسردگی در نوجوانان
پانزده سالهای که مادرانشان در طول بارداری از داروهای مهارکنندۀ بازجذب
سروتونین استفاده کردهاند ،دو تا سه برابر بیشتر از دیگران است .این پژوهش
نشان میدهد که در دوران بارداری بهتر است از داروهای غیر  SSRIاستفاده شود.
رواندرمانی و داروهای جایگزین برای درمان افسردگی در دوران بارداری توصیه
میشود .نتایج این پژوهش در نشریۀ  JAMA Pediatricsمنتشر شده است.
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نکاتی که بهتر است در مورد نوزاد تازه متو ّلدشده بدانیم
متخصص کودکان و
کلّیۀ نوزادان را باید
ّ
نوزادان در بیمارستان معاینه کند ،ا ّما گاهی
عالئمی ممکن است دیرتر ظاهر شود،
بنابراین ضروری است که در  ۴۸ساعت اول
متخصص کودکان
پس از ترخیص ،بار دیگر
ّ
آنان را معاینه کنند ،مث ً
ال بعضی از صداهای
قلبی (سوفلها) را دیرتر میتوان شنید.
دکتر روشنک کدیور

کاپوت سالکسیدانوم

تورم منتشر ،بعضی اوقات خونمرده و
کاپوت سالکسیدانوم یک ّ
نسج نر ِم جمجمه است که گاهی ممکن است از سوچورها
متورم ِ ِ
ّ
(درزهای جمجمه) عبور کند و در زایمانهای طبیعی دیده میشود.
ورم معموالً در اولین روزهای زندگی نوزاد برطرف خواهد شد .روی
همافتادگی استخوانهای پاریتال نیز شایع است؛ در این موارد نیاز به
اقدام درمانی نیست.
سفال هماتوم

سفال هماتوم یک خونریزی زیر پریوست استخوان جمجمه است
که معموالً به یکی از استخوانهای جمجمه محدود میشود .سفال
هماتوم در  ۱تا  ۲درصد از زایمانها اتّفاق میافتد .ورم معموالً در
ساعات اولیة بعد از تولّد قابل رؤیت نیست .این ورم را معموالً افراد
خانوادۀ نوزاد مشاهده و لمس میکنند .بهطور معمول بیشتر این
سفال هماتومها بین دو هفته تا سه ماه بسته به اندازهای که دارند،

جذب میشوند .بعضی از آنها ممکن است کلسیفیه شوند ۱۰ .تا ۲۵
درصد از آنها به همراه شکستگی ّ
خطی استخوان جمجمه است.
آکنۀ نوزادی (جوش)

مدن در ماههای اول
تقریباً  ۲۰درصد نوزادان طبیعی یک یا چند ُک ُ
تولّد دارند .کمدنهای سربسته بیشتر روی گونهها و پیشانی نوزاد
دیده میشوند .علّت ایجاد این جوشها معلوم نیست ،ا ّما شاید مربوط
به عبور هورمونهای اندروژن مادر یا ف ّعالیت غدد آدرنال نوزاد یا
حساسیتی نوزاد به هورمونهای اندروژن باشد .معموالً
افزایش پاسخ ّ
خاصی نیست.
در عرض چند ماه خوب میشود و نیاز به درمان ّ
زردی

سن کامل بارداری) و  ۸۰درصد
تقریباً  ۶۰درصد نوزادان ترم (با ّ
نوزادان نارس در اولین هفتۀ زندگی خود دچار زردی میشوند؛ با
توجه به اینکه افزایش بیلیروبین غیرمستقیم میتواند روی سیستم
ّ
عصبی نوزاد تأثیر بگذارد ،الزم است به محض ایجاد زردی در پوست
متخصص کودکان و نوزادان مراجعه کنید و پیگیریهای
نوزادان به
ّ
الزم انجام شود .از درمانهای س ّنتی در منزل و پیروی از باورهای
غلط اجتناب کنید.
دکتر روشنک کدیور
متخصص کودکان و نوزادان و دانشجوی رشتۀ اوتیسم و علوم رفتاری
ّ
کودکان کالج موهاک کانادا
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی ،طبقة دوم
تلفن013-33731306 :
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سبك زندگي سالم

آیا میدانید که؟
 55تا  % 75وزن بدن انسانها از آب است .حدود  %83خون %73 ،عضالت %25 ،چربی و حتّی  %22استخوانهای بدن
ما از آب تشکیل شده است .آب در تمام ارگانها ،بافتها و سلولهای بدن وجود دارد و با فراهم کردن محیط مایع در
سلولها و بافتها به نقل و انتقال مولکولها و موا ّد غذایی ،جریان خون ،انتقال موا ّد دفعی بدن به ادرار و دفع آنها ،حفظ
دمای بدن ،لغزندهسازی مفاصل ،حفظ رطوبت پوست و بسیاری از کارهای دیگر کمک میکند؛ بیدلیل نیست که برای
یافتن حیات در کرات دیگر ابتدا به دنبال وجود آب هستند ،زیرا بدون آب حیاتی وجود ندارد.
کاهش آب در بدن با ایجاد اختالل در سلولها ،بافتها و ارگانهای مختلف عوارض متفاوتی دارد .کاهش سریع و حا ّد
آن سبب احساس تشنگی شدید ،خشک شدن مخاط (چشم و دهان) ،کاهش حجم ادرار یا پُررنگ شدن شدید ادرار،
درازمدت
چروک شدن پوست ،ضعف و بیحالی و سرگیجه ،تپش قلب و کاهش فشار خون میشود ،ا ّما کمبود آب در
ّ
دکتر رحیم تو ّکلنیا
بیشتر با عوارض در ارگانها همراه است ،مانند ایجاد سنگ کلیه ،کمردرد و عوارض صدمۀ دیسکهای بینمهرهای ،پیری
زودرس پوست ،یبوست و عوارض آن و. ...
آیا میدانید که روزانه چه مقدار و چه آبی باید بنوشید؟

همانطور که میدانید آب فقط بهطور خالص وجود ندارد؛ بسیاری از موا ّدی
که بهصورت مایع یا جامد مصرف میشوند ،حاوی مقدار زیادی آب هستند ،مث ً
ال
 %80سیب %70 ،موز %95 ،هندوانه آب است ،بنابراین این جمله که «هر فرد
روزانه باید هشت لیوان آب بنوشد» همیشه صحیح نیست .از نظر پزشکی در
بزرگساالن طبیعی روزانه آقایان باید حدود  3500سیسی و خانمها حدود 2700
سیسی آب مصرف کنند و این آب از طریق مصرف آب خوردن ،نوشابهها ،میوهها
و غذاهای مختلف بهدست میآید ،ا ّما در شرایط خاص مثل هوای گرم و مرطوب
شدید و سنین کودکی یا پیری یا بیماریهای خاص باید مصرف آب بهطور نسبی
افزایش یابد.
چه کسانی باید آب بیشتری بنوشند؟

از آنجا که کودکان راحتتر آب از دست میدهند و گاه نمیتوانند برای رفع نیاز
توجه باشند .در مواردی مثل اسهال ،استفراغ
خود اقدام کنند ،باید بیشتر مورد ّ
یا تب باید آب بیشتری به کودکان نوشانده شود .در این مواقع مقدار آب مصرفی
که بهتر است همراه با الکترولیتهای الزم مثل سدیم ،پتاسیم و ...باشد -بایدآنقدر باشد که ادرار کودک ش ّفاف و تقریباً بیرنگ باشد.
توجه به آن باید
افراد مسن نیز به دلیل عدم احساس بهموقع تشنگی یا عدم ّ
توجه باشند و به آنان توصیه به مصرف زیاد آب شود.
بیشتر مورد ّ
وجود بیماریهای خاص مثل دیابت و اختالالت کلیوی خاص نیاز به مصرف
آب را افزایش میدهد .افراد سنگینتر و بزرگجثهتر نیاز به مصرف آب بیشتری
دارند .در آب و هوای گرم و مرطوب و در ارتفاعات باید آب بیشتری مصرف شود.
خانمهای حامله نیز باید آب بیشتری مصرف کنند.

آیا در زمان ف ّعالیت باید آب بیشتری نوشید؟

بهتر است حدود دو ساعت قبل از شروع ف ّعالیتهای
شدید مثل ورزش یا کار در هوای گرم و مرطوب و
زیر آفتاب حداقل دو لیوان آب نوشیده شود .در حین
ف ّعالیت نیز الزم است هر بیست دقیقه حدود یک لیوان
آب بنوشید .البته این مقدار نیز ثابت نیست و بستگی
شدت ف ّعالیت ،سن ،جنس و وزن دارد.
به محل ف ّعالیتّ ،
چه مایعی برای رفع نیاز بدن به آب باید
مصرف شود؟

بهتر است آب خالص یا نوشابههای مخصوص
ورزشکاران (در زمان ف ّعالیت شدید) مصرف شود ،چون
بعضی از مایعات مثل آبمیوهها ،نوشابههای گازدار،
نوشابههای شیرین ،الکل و حتّی شیر کامل (نه شیر
پاستوریزۀ کمچرب آبکی موجود) در نهایت باعث از
دست دادن آب از مدفوع یا ادرار میشوند و آب بدن
را کاهش میدهند .قهوه و چای کمرنگ (نه غلیظ و
پُررنگ) با وجود آنکه به افزایش ادرار منجر میشوند،
به دلیل محتوای باالی آب به افزایش آب و تأمین
الکترولیتهای بدن کمک میکنند.
آیا آب باعث چاقی میشود؟

برخالف ا ّدعای افراد چاقی که میگویند اگر آب هم
بنوشند چاق میشوند ،باید بدانیم که آب برای کمک
به کاهش وزن مفید است .پژوهشها نشان داده که
مصرف زیاد آب تمایل فرد به خوردن غذا و نوشیدن
مایعات پُرکالری را کاهش میدهد و در نهایت به
کاهش وزن منجر میشود.
دکتر رحیم تو ّکلنیا
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي
ّ
مؤسسة فنّاوريهاي نوين پزشكي مهر
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،جنب آزمایشگاه دکتر
آشتیانی ،کوچۀ شهید مشخ تلفن013-33115046 :
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اضافهوزن و چاقی؛ زنگ خطر سالمتی

دکتر مرجان مهدویروشن

در حال حاضر افزایش ابتال به بیماریهای مزمن نظیر بیماریهای قلبی -عروقی ،دیابت ،پُرفشاری خون و ...تبدیل به
مشکلی عمومی و مهم در بسیاری از کشورها ازجمله ایران شده است و عوارض ناشی از آنها هزینههای گزافی را به
مردم و سیستمهای درمانی کشورها تحمیل میکند .عوامل مختلفی در ابتال به بیماریهای مزمن نقش دارند ،برای مثال
زندگی شهرنشینی و پُراسترس ،کاهش ف ّعالیتهای بدنی روزانه و مهمتر از همه عادات غذایی نامناسب ازجمله عوامل
خطر محسوب میشوند .یکی از مهمترین علل بروز این گروه از بیماریها ،اضافهوزن و چاقی است.
تجمع غیرطبیعی یا بیش از اندازۀ چربی در بدن -که سالمتی فرد را مختل میکند-
اضافهوزن و چاقی به عنوان ّ
شناخته میشود .چاقی و اضافهوزن از چند طریق احتمال بروز بیماریهای مزمن را افزایش میدهد ،برای مثال بافت
چربی بهصورت بار اضافی برای قلب عمل میکند که این بار اضافه منجر به اختالل در عملکرد قلب میشود.

همچنین بدن افراد چاق بهتدریج به هورمون
انسولین -که هورمون پایینآورندۀ قند خون است-
مقاومت پیدا میکند که در نهایت این مسئله به باال
رفتن قند خون و ابتال به دیابت در فرد منجر میشود.
چاقی باعث تنگ شدن رگها و افزایش فشار خون
میشود و پُرفشاری خون عملکرد کلیهها و قلب را
کاهش میدهد .براساس بررسیهای صورتگرفته
به ازای ده کیلوگرم کاهش وزن ،فشار خون 20-5
 mm Hgکاهش مییابد ،بنابراین کنترل وزن بدن
تجمع
در محدودۀ طبیعی و پیشگیری از چاقی و ّ
چربی اضافه در بدن یکی از سادهترین روشهای
پیشگیری از ابتال به بیماریهای مزمن است.

چگونه وضعیت وزن و توزیع چربی بدن
خود را ارزیابی کنیم؟
برای اینکه بدانید وزنتان مناسب است یا اینکه
دچار اضافهوزن هستید ،اندازهگیری شاخص
تودۀ بدن ( )Body Mass Indexعملیترین
راه تعیین اضافهوزن یا چاقی به شمار میرود .از
 BMIبه عنوان شاخص عمومی برای ارزیابی وزن
افراد باالی نوزده سال استفاده میشود .بنابراین
نخستین قدم اندازهگیری شاخص تودۀ بدن است.
برای اندازهگیری شاخص تودۀ بدن الزم است ابتدا
قد خود را اندازهگیری کنید ،سپس میزان
وزن و ّ
وزن برحسب کیلوگرم را بر مجذور قد برحسب متر
تقسیم کنید .با استفاده از این روش میتوانید BMI
خود را محاسبه کنید و با نگاه کردن به جدول مقابل
وضعیت وزن خود را ارزیابی کنید .همانطور که در
جدول نشان داده شده ،اگر  BMIفردی در محدودۀ
 24.9-18.5کیلوگرم به متر مربع قرار داشته باشد،
وزن فرد مناسب است و اگر عدد  BMIبین -25
 29.9کیلوگرم به متر مربع باشد ،فرد دچار اضافهوزن
است .عدد  BMIباالی  30نیز به عنوان چاقی در
نظر گرفته میشود.
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چاقی شکمی و روش تشخیص و کنترل آن
عالوه بر اینکه اضافهوزن و چاقی عامل خطری برای سالمتی محسوب
ّ
مهمی
میشود،
تجمع چربی (نحوۀ توزیع چربی در بدن) نیز عامل ّ
محل ّ
در ابتال به بیماریهاست .چربی شکمی شاخصی از چربی اطراف اندامهای
تجمع چربی در اطراف
داخلی محسوب میشود .چاقی شکمی در حقیقت ّ
شکم را شامل میشود و به وسیلۀ اندازهگیری دور کمر بهراحتی قابل
ّ
محل اندازهگیری صحیح دور کمر برای تشخیص چاقی
تشخیص است.
حد وسط بین انتهای استخوان دنده و باالی استخوان لگن است.
شکمی ّ
براساس استانداردهای بینالمللی دور کمر در مردان باید زیر 120
سانتیمتر و در زنان کمتر از  80سانتیمتر باشد .اگر دور کمر فردی باالتر
از مقدار ذکرشده باشد ،فرد دچار چاقی شکمی است و نیازمند درمانهای
تغذیهای است ،زیرا طبق پژوهشهای علمی صورتگرفته چاقی شکمی
شدت به خطر میاندازد و عوارض آن از خود چاقی بیشتر
سالمت فرد را به ّ
است .بررسیهای علمی نشان دادهاند که خطر مرگومیر در افراد با BMI
مشابه و مبتال به اضافهوزن بسته به نوع توزیع چربی در بدن آنان متفاوت
است.
توجه کرد که چاقی شکمی ممکن است در کسانی که وزن طبیعی
باید ّ
دارند و دچار اضافهوزن و چاقی نیستند هم بروز کند و عاملی برای ابتال به
بیماریهای متابولیک در آنان شود.
چاقی شکمی ریشۀ بسیاری از بیماریهای مزمن مثل دیابت ،کبد چرب،
افزایش چربی خون ،فشار خون و بیماریهای قلبی -عروقی است .عوامل
مختلفی در بروز چاقی شکمی نقش دارند که ازجملة این علل میتوان به
نامناسب بودن سبک زندگی (انجام کارهای نشسته و پشت میزی ،استفاده
از ماشین برای انجام کلّیۀ امور روزانه و عدم پیادهروی) ،مصرف غذاهای
پُرکالری با ارزش تغذیهای پایین ،مصرف غذاهای پُرحجم در هر وعدۀ
غذایی ،عدم ف ّعالیت بدنی ،سابقۀ خانوادگی (ژنتیک) ،مصرف برخی داروهای
هورمونی و مصرف نوشیدنیهای الکلی اشاره کرد .بر طبق بررسیهای
صورتگرفته مشخّ ص شده که افزایش آمار مبتالیان به چاقی شکمی بیشتر
با سبک زندگی افراد مرتبط است تا علل ژنتیکی و وراثت ،بنابراین با اصالح
شیوۀ زندگی از طریق مصرف غذاهای کمتر در هر وعدۀ غذایی ،محدود
کردن مصرف غذاهای پُرکالری و فستفودها ،همچنین افزایش ف ّعالیت بدنی
و پیادهروی میتوان از بروز چاقی شکمیپیشگیری کرد.
دکتر مرجان مهدویروشن
متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
تخصص
نشانی :رشت ،خیابان امام خمینی ،ساختمان آرسن ،کلینیک فوق
ّ
گوارش و کبد تلفن013-33346401 :
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طالق عاطفی

دکتر نگین اسماعیلزاده

معموالً وقتی بحث از طالق میشود ،اکثر مردم جدایی زن و شوهر به ذهنشان میرسد و خارج شدن اسم از شناسنامهها،
ا ّما طالق میتواند در حالی که زن و شوهر زیر یک سقف زندگی میکنند ،اتّفاق بیفتد که به آن طالق عاطفی میگویند.
در این حالت با اینکه زن و شوهر در یک مکان حضور دارند و هنوز به صورت رسمی جدا نشدهاند ،ارتباط عاطفی و
جنسی خوبی نیز با یکدیگر ندارند.
رابطۀ زناشویی زمانی کیفیت خواهد داشت که ستونهای اصلی زندگی مشترک از نظر اقتصادی ،عاطفی و جنسی
درست باشد و طرفین توان درک عواطف یکدیگر را داشته باشند و بتوانند در صورت بروز مشکالت در زندگی -که
اجتنابناپذیر است -توان ّ
حل مشکالت را داشته باشند .برای اینکه رضایت از زندگی باالتر باشد ،بهتر است در انتخاب
همسر مناسب -که البته مهمترین انتخاب زندگی انسان است -د ّقت شود.

ازدواج مهمترین تصمیم زندگی هر فردی است .هرچه طرفین از
نظر خانوادگی ،فرهنگی ،اقتصادی ،هوش ،میزان تحصیالت ،سن،
میزان شباهت در دیدگاهشان به مسائل زندگی ،موقعیتها و...
بیشتر شبیه باشند ،با اطمینان بیشتری میتوان گفت که احتمال
طالق عاطفی کمتر خواهد بود و رضایت از زندگی باال میرود .بروز
مشکالت عاطفی باعث فاصله گرفتن زن و شوهر از یکدیگر خواهد
شد ،طوری که نسبت به همسرشان کشش نخواهند داشت و اغلب
با دلخوری و نارضایتی در کنار هم اوقات را سپری میکنند و روی
مسائل جنسی نیز بیتأثیر نیست.
نشانههای طبیعی طالق عاطفی
• افراد دوست ندارند اوقات را در کنار هم سپری کنند .اغلب در
بیرون از خانه و همراه دوستان و همکاران احساس رضایت خاطر

ی که ایّام تعطیل یا شرایطی پیش میآید که مجبور
دارند و هنگام 
باشند در کنار همسرشان باشند ،احساس ناراحتی و بیقراری خواهند
داشت و حرفی برای زدن ندارند .در صورتی که در خانوادۀ سالم
زوجین برای در کنار هم بودن لحظهشماری میکنند و اولویتشان
همسر و فرزندانشان است.
• کشش جنسی نسبت به همسر کم یا قطع خواهد شد.
• هر صحبتی از سمت همسرشان به صورت منفی تفسیر خواهد
شد .دیگر حوصلۀ شنیدن انتقادها و حرفهای یکدیگر را نخواهند
داشت.
ً
• احساس پوچی و ناامیدی -که معموال با افسردگی و اضطراب
لذت نبردن از موقعیتهایی که قب ً
هر یک از طرفین همراه است -و ّ
ال
برایشان ّ
لذتبخش بود ،در آنان ایجاد میشود.
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• عالقة آنان نسبت به یکدیگر کم خواهد
شد و در این حالت ممکن است از لحاظ عاطفی
متأسفانه گاهی شاهد وارد
مشکالتی پیدا کنند و
ّ
شدن به رابطههایی خارج از چهارچوب زناشویی
خواهیم بود (خیانت) و این راه درمان نیست.
همانطور که گفته شد پیشنهاد روانشناسان
و تأکید آنان بر انتخاب صحیح همسر برای
متأسفانه اگر
جلوگیری از چنین مشکالتی است.
ّ
متخصصان نیز
تفاوتهای زوجین زیاد باشد ،کار
ّ
سخت خواهد شد و گاهی ترمیم رابطه ممکن
نخواهد بود .با وجود این اگر طرفین اشتباه خود را
قبول داشته باشند و با رواندرمان خود همکاری
کنند ،شاهد بهبود چشمگیر رابطة آنان خواهیم
بود ،ا ّما اگر پذیرش نباشد و در مقابل درمان
مقاومت کنند ،یا حتّی یکی از طرفین مبتال به
اختالالت شخصیتی باشد ،درمان و ترمیم رابطه
ممکن نخواهد بود.
درمان هر زوجی به نوع اختالفات و شناسایی
طرحوارههای ناسازگار آنان بستگی دارد.
توصیه میشود در صورت بروز چنین مشکالتی
خوددرمانی نکنید .خوددرمانی در هر زمینه -که
جراحی کردن
مربوط به روح و روان باشد -مثل ّ
خود با کارد آشپزخانه است .هیچکس قادر به
جراحی خود در منزل نیست.
ّ
پیشنهاد میکنیم که قبل از انتخاب همسر
شش تا نه ماه برای شناخت یکدیگر وقت بگذارید
مدت
(عالوه بر نکات ذکر شده) .برخی ویژگیها در ّ
زمان نشان داده خواهد شد .ممکن است هر فردی
که به نظر شما مناسب نیست ،با شخص دیگری
رضایت خاطر داشته باشد ،فقط فرد مناسبی برای
متوجه تفاوتها شدید که
شما نباشد ،اگر زمانی
ّ
ازدواج صورت گرفته است ،حتماً از تمام درمانها
قبل از تصمیم به طالق استفاده کنید .اکثر افراد
در هنگام بروز مشکالت یا سکوت میکنند و
خود را کنار میکشند و فاصله میگیرند و ناامید
میشوند ،یا با داد و بیداد و ناسزا و ...مشکالت را
مطرح میکنند و شروع به گله و شکایت میکنند
که هیچکدام از اینها راه چاره نیست ،حتّی در
متخصص مربوط (روانشناسان)
چنین شرایطی از
ّ
و مشاوران برای ّ
حل مشکالت و آموزشهای الزم
کمک بگیرید.
در قسمت بعدی به یکسری راهکارهای کلّی
اشاره خواهد شد .با آرزوی زندگی خوب و آرام
برای تکتک شما عزیزان.
دکتر نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی ،مدرس دانشگاههای
دکترای
ّ
گیالن و عضو انجمن نظام روانشناسی ایران
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به
سمت توشیبا ،کوچة بهار ،پالک  ،51مرکز مشاورة
بهار تلفن013-33472090 :
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آسیبی که طالق والدین به سیستم
ایمنی فرزندان میزند!
سالمتآنالین :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که طالق پُرکشمکش والدین
به سیستم ایمنی بدن کودکان آسیب مادامالعمر وارد میکند ،بهطوری که این
کودکان در دهههای آتی زندگی سه برابر بیشتر دچار سرماخوردگی میشوند.
به گزارش روزنامۀ دیلیمیل ،دکتر مایکل مورفی از دانشگاه کارنگیملون
در پنسیلوانیا  -که مسئولیت این پژوهش را برعهده داشت -گفت :تجربههای
استرسآور در سالهای اول زندگی بر فیزیولوژی و فرایندهای التهابی بدن تأثیر
میگذارد ،بهطوری که خطر کاهش سالمتی و ابتال به بیماریهای مزمن را افزایش
میدهد .نتایج این پژوهش ّ
اطالعات محقّقان را در این زمینه -که استرسهای
خانوادگی در دوران کودکی ،کودک را برای ابتال به بیماری در بیست تا چهل
سالگی زندگی مستعدتر میکند -یک گام به جلو میبرد.
نتایج این پژوهش  -که در مجلّۀ Proceedings of the National
 Academy of Sciencesمنتشر شد -نشان میدهد که استرس شدید ناشی از
جدایی همراه با منازعۀ والدین واکنش بدن کودکان را به خطر بیماری تغییر میدهد.
این استرس همچنین میتواند باعث بروز یک التهاب مرتبط با آسم ،سرطان
و بیماری قلبی شود ،بیماریهایی که سطوح باالتر آن پیشتر در کودکان طالق
گزارش شده بود .براساس نتایج این پژوهش احتمال ابتال به سرماخوردگی در
بزرگساالنی که والدینشان در دوران کودکی آنان از هم جدا شدهاند یا هیچگاه با
هم صحبت نمیکردند ،در قیاس با بزرگساالنی که والدین آنان از هم جدا نشده
بودند ،سه برابر بیشتر بود .با این حال افرادی که پدر و مادر آنان از هم جدا
شده بودند ،ا ّما بعد از طالق مراوداتی با یکدیگر داشتند ،به لحاظ میزان ابتال به
سرماخوردگی تفاوتی با خانوادههایی که والدین آنان طالق نگرفته بودند ،نداشتند.
این پژوهش نشان میدهد که عامل این موضوع «خشونت» میان پدر و مادر
است ،درحالی که همکاری میان والدین پس از جدایی از کودکان در برابر برخی
ضربهها و صدمات طالق محافظت میکند .براساس نتایج این پژوهش پدر و
مستعد استفاده از کودک
مادران که با هم صحبت نمیکنند ،ممکن است بیشتر
ّ
به عنوان یک میانجی باشند یا تالش میکنند که از کودک برای جبهه گرفتن
در برابر والد دیگر استفاده کنند .این رفتارها به نوبۀ خود با افزایش پریشانی
و ناسازگاری در میان جوانان ارتباط دارد .پیش از این نیز یک پژوهش نشان
داده بود بزرگساالنی که جدایی رابطۀ پدر و مادر خود را تجربه کردهاند ،بیشتر
احتمال دارد از ضعف سالمت روانی ،احتمال بیشتر ابتال به بیماری روانی و ضعف
ارتباطگیری با دیگران در بزرگسالی گلهمند باشند.کودکانی که پدر و مادران آنان
از هم جدا میشوند ،بیشتر احتمال دارد که به آسم مبتال شوند یا به دلیل ابتال به
بیماریهای عفونی در بیمارستان بستری شوند .همچنین احتمال ابتال به سرطان
و کوتاهی عمر در بزرگساالنی که پدر و مادر طالقگرفته دارند ،در قیاس با افرادی
که والدین آنان با هم زندگی کردهاند ،بیشتر است.
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حفـظ بـاروری
میزان شیوع سرطان با افزایش سن
سن باالتر از پنجاه سال
بهخصوص
ّ
افزایش مییابد ،ا ّما امروزه هزاران زن و
مرد مبتال به سرطان در سنین جوانی
شناسایی میشوند که در هنگام بروز این
بیماری هنوز فرزندی ندارند و میخواهند
در آینده فرزند داشته باشند.
درمانهای پیشرفته علیه سرطان
دکتر رؤیا کبودمهری
باعث کاهش شدید مرگومیر ناشی از
سرطان میشود ،ولی همین درمانها باعث افزایش یکسری عوارض
ناخواسته مانند ناباروری در زن و مرد میشود .همۀ بیماران جوان
جراحی و شروع شیمیدرمانی و رادیوتراپی
مبتال به سرطان قبل از ّ
توسط
باید تحت مشاورۀ دقیق در مورد روشهای حفظ باروری ّ
متخصصان زنان باتجربه قرار بگیرند .در کل هشتاد درصد سرطانها
ّ
در حال حاضر قابل درماناند و دو درصد زنان در سنین تولید مثلی
درگیر سرطان هستند .تخمدان برخالف بیضه شامل تعداد ثابتی از
تخمک است.
تا سالهای اخیر انجام  IVFبا تخمک و جنین فریزشده به عنوان
ضد
تنها روشهای ممکن برای باردار شدن خانمها بعد از درمان ّ
سرطان بود و این روشها در دختران قبل از بلوغ کارایی نداشت،

ولی امروزه فریز بافت تخمدان قابل انجام است و با این روش
احتمال بارداری خودبهخود و برقراری سیکلهای قاعدگی بعد از
مجدد نیز وجود دارد.
پیوند ّ
شیمیدرمانی و رادیوتراپی باعث تخریب فولیکولهای تخمدان،
کاهش ذخیرۀ تخمدان در زنان و موجب کاهش تعداد و حرکت و
مورفولوژی (ریختشناسی) اسپرم در مردان میشود .این خطرات در
مورد تعدادی از رژیمهای شیمیدرمانی -که شامل سیکلوفسفامید و
بوسولفان و پیوند مغز استخوان است -شدیدتر است .رادیوتراپی با
دوز - 20GYکه بهصورت منقسم در شش هفته داده میشود -با
احتمال  95درصد عقیمی در کودکان و زنان جوان همراه است.
تخمدان دختران جوان به نسبت زنان با سنین باالتر دارای ذخیرۀ
بیشتری از تخمک است ،بنابراین در مقابل داروهای شیمیدرمانی
مقاومتر است .در زنان با سنین باالتر احتمال نارسایی تخمدان
بیشتر است.

افراد کاندیدا برای حفظ باروری

محاسبۀ خطر برای وقوع نارسایی زودرس تخمدان به دلیل
وجود عوامل مداخلهگر مانند سن ،مرحلۀ بیماری و نوع داروی
شیمیدرمانی مورد استفاده بسیار چالشبرانگیز است ،ولی بیمارانی
که به دنبال درمان احتمال کاهش باروری بیش از پنجاه درصد
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داشته باشند و پیشبینی شود امید به زنده ماندن آنها
بعد از پنج سال بیشتر از پنجاه درصد باشد ،کاندیدای
خوبی برای حفظ باروری قبل از شروع درمان هستند .البته
اهمیت است که همۀ سرطانها و
ّ
توجه به این نکته حائز ّ
داروهای شیمیدرمانی با کاهش باروری همراه نیستند.
همانطور که قب ً
ال گفته شد کاهش باروری به دنبال پیوند
ً
ّ
مغز استخوان و رادیوتراپی کل لگن تقریبا صد درصد است،
همچنین بیمارانی که کاندیدای مرحلۀ دوم شیمی درمانی
هستند ،به دلیل تهاجمیتر بودن داروهای مورد استفاده
در مرحلۀ دوم کاندیدای اقدامات حفظ باروری هستند.

چندین روش برای حفظ باروری در بیماران
ضد سرطان وجود دارد
قبل از شروع داروهای ّ
که شامل موارد زیر است:
• حفظ تخمک و اسپرم
این روش در دختران و پسران ازدواجنکرده استفاده
میشود .در گذشته نیاز به حداقل چهار هفته زمان برای
توجه
گرفتن تخمک وجود داشت ،ا ّما در حال حاضر با ّ
به پروتکلهای جدید  IVFاین زمان به دو هفته کاهش
یافته است .روشهای مختلفی برای گرفتن تخمک وجود
دارد که بهترین آن برداشتن تخمک از طریق واژن زیر
گاید سونوگرافی است ،زیرا برای رسیدن به تولّد زنده باید
حداقل تعداد بیست تخمک به دست آوریم.
• حفظ جنین
برای افرادی که ازدواج کردهاند ،از فریز جنین استفاده
میشود که انتقال جنین فریز بعد از بهبود سرطان با نتایج
خوبی از نظر باروری همراه بوده است.
• فریز بافت تخمدان
در مواقعی که در برخی از سرطانها مانند بدخیمی
هماتولوژیک به تأخیر انداختن شیمیدرمانی به صالح
بیمار نباشد و فرصت دو هفتهای برای گرفتن تخمک
وجود نداشته باشد یا در دختران نابالغ میتوان بافت
تخمدان را به روش الپاراسکوپیک خارج کرد و فریز کرد
مدت یک سال در وضعیت فریز
که میتوان این بافت را به ّ
نگه داشت و بعد از بهبود بیمار به وی پیوند زد .مزیّت این
روش عالوه بر بازگرداندن باروری ،بهبودی وضع بالینی
بیمار مانند رفع عالئم یائسگی و برقراری قاعدگی طبیعی
خواهد بود .تاکنون صد تولّد زنده ناشی از پیوند تخمدان
ثبت شده است.
عالوه بر سرطان یکسری دیگر از بیماریها مانند
اندومتریوز و بیماریهای اتوایمیون -که کاندیدای
مخرباند و میتوانند ذخیرۀ تخمدان را کاهش
درمانهای ّ
دهند -کاندیدای حفظ باروری هستند.
دکتر رؤیا کبودمهری
تخصص نازایی و  ،IVFاستادیار دانشگاه علوم
فلوشیپ فوق
ّ
پزشکی گیالن و دارای گواهینامۀ سونوگرافی زنان و مامایی
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ارتباط مصرف بروفن و
عقیمی در مردان!
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که مصرف ایبوپروفن
که با نامهای بروفن یا ژلوفن هم در دسترس است -میتواند تهدیدیبرای توانایی باروری مردان باشد .این پژوهش روی  31مرد  35تا 18
سال انجام شد که  14نفر آنان روزی  1200میلیگرم بروفن مصرف
میکردند .این میزانی است که بسیاری از ورزشکاران حرفهای و آماتور
از آن برای کاهش دردهای ناشی از ورزش سخت استفاده میکنند.
به  17مرد دیگر دارونما دادند .بعد از گذشت دو هفته هورمونهای
مردانی که از بروفن استفاده کرده بودند ،شبیه به مردانی شد که به
عقیمی مبتال بودند .نامهای تجاری بروفن ،ادویل  Advilو مورتین
 Motrinاست .این دارو معموالً بدون نیاز به نسخۀ پزشک در همۀ
دنیا در دسترس مردم قرار دارد.
پژوهشگران میگویند جدای از دیگر عوارض احتمالی مانند
مشکالت گوارشی یا قلبی -عروقی ،استفادهکنندگان از بروفن باید
توجه داشته باشند.
به تأثیر احتمالی این دارو بر توان باروری هم ّ
نتایج این پژوهش در مجلّۀ Proceedings of the National
 Academy of Sciencesمنتشر شدهاست.

رژیم غذایی کمکربوهیدرات در
دوران بارداری ،آری یا نه؟

ایرنا :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که پیروی از یک رژیم غذایی
کمکربوهیدرات در دوران بارداری خطر ابتالی نوزادان را به نقصهای
جدی مادرزادی افزایش میدهد.
ّ
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،بررسیهای پژوهشگران دانشگاه
نورث کارولینای امریکا نشان داد زنانی که در دوران بارداری رژیم
غذایی کمکربوهیدرات داشتند ،در قیاس با زنانی که بدون محدودیت
کربوهیدرات مصرف کرده بودند ،سی درصد بیشتر در معرض خطر
تولّد نوزاد مبتال به نقصهای لولة عصبی بودند.
به گفتۀ پژوهشگران این نقصهای مادرزادی -که شامل اسپینا
بیفیدا (ناهنجاریهای ستون فقرات و نخاع) و آنانسفالی (عدم تشکیل
مغز) است -میتواند موجب مرگ یا ناتوانی مادامالعمر شود.
یک ما ّدۀ ّ
مغذی ضروری که باید در دوران بارداری مصرف شود،
فولیکاسید (ویتامین  )B9است که بهعلّت تأثیر آن در کاهش
خطر ابتالی نوزاد به نقصهای لولۀ عصبی شناخته شده است .این
پژوهشگران نشان دادند مصرف فولیکاسید در زنان باردار -که
رژیمهای غذایی کمکربوهیدرات یا فاقد کربوهیدرات داشتند -کمتر
از نصف زنانی بود که محدودیتی در مصرف کربوهیدرات نداشتند.
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رحـم اجـارهای
تشکیل خانواده و فرزنددار شدن همواره یکی از نیازهای اساسی بشر بهشمار میرود .با پیشرفت علم و تکنولوژی دریچۀ
جدیدی از امید به روی بسیاری از خانوادهها -که با مشکل ناباروری یا کمباروری مواجه بودهاند -گشوده شده است ،برای
جراحی برداشته شده،
طی عمل ّ
مثال خانمی که بهصورت مادرزادی فاقد رحم است ،یا به علّت بیماری خاص رحم او ّ
یا مادرانی که به علّت ابتال به بیماریهای قلبی پیشرفته ،بارداری تهدیدی برای حیاتشان محسوب میشود ،استفاده از
رحم اجارهای باعث شده که از نعمت فرزنددار شدن بهرهمند شوند.
امروزه استفاده از رحم اجارهای در موارد خاص از روشهای درمان ناباروری بهشمار میآید .استفادة یکی از بازیکنان
توجه رسانهها را به خود جلب کرد .در ایران بیش از یک دهه
مطرح فوتبال جهان ،رونالدو از این روش در سالهای اخیر ّ
است که محقّقان در مراکز پیشرفتۀ ناباروری خدمات رحم اجارهای را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میدهند.
دکتر نسرین دادرس
حساسیت موضوع برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت احتمالی ،مراحل شرعی و قانونی
حقوقدانان هم با ّ
توجه به ّ
آن را تعریف کردهاند .سؤالی که برای بسیاری از پدران و مادرانی که تصمیم به استفاده از این روش دارند پیش میآید ،این است که:

فرزندمان به چه کسی شباهت خواهد داشت؟

در حاملگی به روش رحم اجارهای ،جنینها حاوی ژنتیک پدر و مادری هستند که از
اسپرم و تخمک آنان جنین به وجود آمده است (پدر و مادر متقاضی یا جنین اهدایی) .در این
روش تخمک از مادر و اسپرم از پدر در محیط آزمایشگاهی تشکیل سلول تخم را میدهند
که حاصل آن یک یا چند جنین است .به این روش از لقاح آزمایشگاهی  IVFگفته میشود.
تعداد جنینها بستگی به عوامل مختلفی دارد:
• تعداد تخمکهای کشیدهشده از مادر
• کیفیت تخمکها
• کیفیت اسپرم
در چه مواردی از رحم اجارهای استفاده میشود؟

 مادر فاقد رحم باشد؛ مادر ممکن است در گذشته در اثر حادثه یا بهصورت مادرزادی از
داشتن رحم محروم شده باشد.

 کوچک بودن اندازۀ رحم
تحمل نه ماه بارداری خطرات جانی

ّ
برای مادر در بر داشته باشد.
 سایر درمانهای ناباروری بهصورت
متعدد شکست خورده باشند؛ در صورتي
ّ
كه تغيير محيط داخل رحم به مو ّفقيت
درمان بيفزايد.
مکرر
 سقطهای ّ
 ناهنجاریهای غیرقابل درمان رحم
اگر تصمیم گرفتید از رحم اجارهای
استفاده کنید ،میتوانید خودتان فردی را
معرفی کنید یا از
برای استفاده از رحم وی ّ
مؤسسههایی که در درمان ناباروری ف ّعالیت
ّ
میکنند ،کمک بگیرید.
فردی که از رحم او به عنوان رحم
اجارهای استفاده میشود ،باید دارای
شرایط زیر باشد:
 متأ ّهل باشد ،یا قب ً
ال ازدواج کرده باشد.
(سن ايدهال تا ٣٨
سن باروری
ّ
 در ّ
سال) باشد.
 یک بارداری را با مو ّفقیت و بدون
مشکل گذرانده باشد.
 در دوران شیردهی نباشد.
ً
 از نظر جسمی و روانی کامال سالم
باشد.
 خانوادۀ وی رضایت به این کار داشته
باشند.
 در حال مصرف داروهای خاص
که بارداری و سالمت جنین را به خطرمیاندازند -نباشد.
 هدفش خیرخواهانه باشد و احساس
نکند برای کسب درآمد قربانی شده است.
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مراحل انجام کار به چه صورت است؟

تحمل بارداری استفاده
پس از انتخاب فردی که از رحم او برای ّ
مجرب و زوج صاحب
خواهد شد ،چند جلسۀ مشاوره با مشاوران
ّ
توسط
جنین به همراه فرد اجارهدهندۀ رحم انجام میشود .قراردادی ّ
مجرب بین والدین و فرد اجارهدهنده منعقد میشود تا پس
یک وکیل ّ
از تولّد نوزاد ،اجارهدهندۀ رحم هیچ ا ّدعایی مبنی بر مالکیت جنین
متعدد ازجمله
نداشته باشد .فرد اجاره دهندۀ رحم باید آزمایشهای
ّ
آزمایشهای عفونی را انجام دهد.
مادری که از تخمک او استفاده خواهد شد باید آزمایشهای
مقدماتی را انجام دهد و تحت درمان با داروهای تحریککنندۀ
ّ
متعدد قرار گیرد تا برای تخمککشی
تخمکگذاری و سونوگرافیهای
ّ
آماده شود .پس از کشیدن تخمکها ،لقاح با اسپرم پدر در محیط
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آزمایشگاهی به روش  IVFانجام میشود و پس از آماده شدن
جنینهای با کیفیت مناسب ،جنینها به رحم فرد اجارهدهندۀ رحم
منتقل میشود .فرد اجارهدهندۀ رحم چهارده روز پس از انتقال جنین
باید آزمایش بارداری ( BHCG Titrخون) انجام دهد و سه روز بعد
این آزمایش را تکرار کند .هزینۀ مراقبتهای بارداری ،تغذیه ،اقامت
و کلّیۀ آزمایشهای دوران بارداری را والدین صاحب جنین پرداخت
میکنند.
دکتر نسرین دادرس
متخصص زنان ،زایمان و فلوشیپ نازایی
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،جنب کلینیک ج ّراحی پاستور ،ساختمان پزشکان
فارابی تلفن 013-33128242 :

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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تأثیـر چاقـی بر بـاروری
چاقی به معنای افزایش بافت چربی بدن است .برای بررسی چاقی میتوان از اندازهگیری وزن استفاده کرد ،ا ّما
وزن همیشه نشاندهندۀ وضعیت چاقی و چربی بدن نیست ،چون بعضی مواقع وزن باالی بدن به دلیل زیاد بودن
بافت عضالنی و سنگین بودن بافت استخوانی است ،بنابراین افرادی مثل ورزشکاران جوان وزن بیشتری دارند و
لزوماً چاق نیستند و باید معیار دیگری برای بررسی میزان چربی بدن انتخاب کنیم .دانشمندان برای بررسی میزان
چربی بدن از نسبت  BMIاستفاده میکنند Body Mass Index .از تقسيم وزن بر حسب كيلوگرم بر مجذور
قد بهدست میآید BMI .کمتر از  18.9الغر ،بین  19تا  25.9طبیعی ،بیشتر از  26تا  29.9اضافهوزن و بیشتر
از  30چاق در نظر گرفته میشود.
دکتر مهری نصیری

شیوع اضافهوزن

در سال  1991در امریکا  35درصد افراد جامعه وزن بیشتر از
حد طبیعی داشتند .برای سال  2000تصمیم گرفته بودند که شیوع
ّ
اضافهوزن را به زیر  20درصد برسانند ،ا ّما وقتی به سال 2001
رسیدند ،بیش از  50درصد مردم اضافهوزن داشتند .شیوع اضافهوزن
با سن و نژاد در ارتباط است .هر چه سن باالتر میرود ،شیوع
اضافهوزن افزایش مییابد .در نژادهای مختلف هم میزان اضافهوزن
متفاوت است ،مث ً
ال سیاهپوستان معموالً وزن بیشتری دارند.
بافت چربی عالوه بر اینکه به عنوان بافت ذخیرۀ انرژی در بدن
محسوب میشود ،دارای اعمال بسیار زیادی در بدن است؛ یکی از آنها
ترشّ ح سیتوکاین یا آدیپوسیتوکاین است که این مواد روی قسمتهای
مختلف بدن اثر میکنند و باعث ایجاد عوارض و مشکالت زیاد در بدن
ما میشود .مث ً
طی اضافهوزن
ال یکی از سیتوکاینها لپتین است که در ّ
ترشّ ح آن تغییر میکند و باعث تغییر در ترشّ ح گنادوتروپینهای مغزی
و  LHمیشود .عدم ترشّ ح مناسب گنادوتروپینها سبب اختالل در
تخمکگذاری و عدم آزادسازی تخمک مناسب میشود .وجود
سیتوکاینها نیز سبب اختالل در عمل تخمدان میشوند که نتیجۀ

آن عدم تولید تخمک مناسب و رسیده است.
اثر بعدی سیتوکاینها نامناسب کردن محیط لولههای رحمی و
رحم برای انتقال و جایگزین شدن جنین است؛ بنابراین اضافهوزن
منجر به وضعیت ساب فرتیلیتی و اختالل در بارداری میشود .معموالً
ّ
نامنظم دارند و این مسئله باعث مشکالت
افراد چاق عادت ماهانۀ
سن باروری میشود .یکی از مشکالت دیگر
بیشتر برای خانمها در ّ
در خانمهای چاق افزایش احتمال سقط در سه ماهۀ اول بارداری
است که در این افراد وجود دارد .یکی دیگر از عوارض چاقی افزایش
احتمال زایمان زودرس است .علّت زایمان زودرس شاید به دلیل
باال بودن احتمال فشار خون حاملگی و دیابت بارداری در افراد با
اضافهوزن است.
در افراد مبتال به چاقی احتمال اینکه جنین وزن غیرطبیعی داشته
باشد ،بیشتر از حالت طبیعی است .گاهی جنین این افراد رشد خوبی
ندارند و مبتال به عقبماندگی رشد داخل رحمی میشوند ()IUGR
سن حاملگی ( )LGAیا ماکروزوم میشود
و گاهی جنین بزرگتر از ّ
که سبب آسیب جنینی میشود.
احتمال مرگ داخل رحمی جنین در زنان باردار چاق خیلی زیاد
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است که به دلیل دیابت بارداری یا علل ناشناخته است .در افراد
چاق استفاده از دستگاههای تشخیصی سالمت جنین مثل سونوگرافی
محدودیت دارد و در بسیاری موارد کارایی الزم برای تشخیص مشکالت
جنین را ندارد .در خانم باردار چاق احتمال ناهنجاری مادرزادی جنین
بیشتر از زنان با وزن طبیعی است که شاید یک علّت آن باال بودن
احتمال دیابت بارداری در افراد با وزن باالست .زنان چاق به نسبت
زنان با وزن طبیعی بیشتر مجبور به سزارین در هنگام زایمان به جای
زایمان طبیعی میشوند و احتمال زایمان طبیعی به دنبال سزارین
قبلی در این افراد کمتر از زنان با وزن طبیعی است .احتمال اورژانس
شدن سزارین در افراد چاق بیشتر از افراد با وزن طبیعی است .عوارض
حین بیهوشی برای سزارین در افراد با اضافهوزن بسیار بیشتر از افراد
با وزن طبیعی است .بعد از سزارین احتمال عفونت زخم در زنان چاق
خیلی بیشتر از زنان با وزن طبیعی است و احتمال لخته شدن خون
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در رگها و آمبولی در افراد چاق بیشتر است.
احتمال شیردهی در زنان چاق از زنان با وزن طبیعی کمتر است
و احتمال افسردگی بعد از زایمان در زنان چاق بیشتر از زنان با وزن
طبیعی است .فرزندان مادران چاق بیشتر دچار اضافهوزن میشوند،
طی بارداری ،قبل و بعد از آن
بنابراین چاقی دارای عوارض زیادی در ّ
است و بهتر است حتماً قبل از اقدام به بارداری نسبت به کاهش وزن
اقدام شود و زمانی اقدام به بارداری شود که وزن کام ً
ال تثبیت شده
حد طبیعی باشد ،حتماً قبل از بارداری باید
باشد .اگر وزن بیشتر از ّ
متخصص زنان و تغذیه مشاوره انجام شود.
توسط همکار
ّ
ّ
دکتر مهری نصیری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،مجتمع پزشکی دانا ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :

تأثیر مصرف نوشابۀ
گازدار شیرین بر توانایی
باروری

چاقی شکم و پهلو در زنان احتمال
حملۀ قلبی را افزایش میدهد!

سایت ایرانارتوپد :اگر میخواهید باردار شوید ،بهتر
است مصرف نوشابههای گازدار شیرین را کنار بگذارید،
چون یک پژوهش جدید نشان داده که مصرف این
نوشابهها میتواند احتمال باردار شدن شما را کاهش
دهد .براساس این پژوهش مصرف این نوشابهها توانایی
باروری را هم در مردان و هم در زنان کم میکند.
ناباروری در حدود پانزده درصد زوجها وجود دارد و
تنها در ایاالت متّحده سالی پنج میلیارد دالر صرف
درمان زوجهای نابارور میشود.
محقّقان میگویند در نیم قرن گذشته مصرف قند
افزایش شدیدی پیدا کرده که حدود یک سوم این
قند از نوشابههای گازدار شیرین به بدن وارد میشود.
مصرف این میزان قند میزان چاقی و ابتال به دیابت را
افزایش داده است .پژوهشهای قبلی نشان داده بود که
مصرف نوشابههای شیرین و گازدار با شروع زودرس
پریود در دختران و با کاهش کیفیت ف ّعالیت اسپرمها در
مردان مرتبط است .حاال پژوهشگران دانشگاه بوستون با
بررسی بیش از سه هزار زن در سنین  21تا  45سال و
یک هزار مرد نشان دادند که مصرف نوشابههای گازدار
شیرین میتواند میزان باروری مردان و زنان را بیست
درصد کاهش دهد .نتایج این پژوهش نشان داد در زنانی
که حداقل روزی یک نوشابه مصرف کرده بودند ،احتمال
بارداری در هر ماه  25درصد کاهش پیدا کرده بود و
در همسران مردانی که حداقل روزی یک نوشابه مصرف
کرده بودند ،احتمال باروری  35درصد کم شده بود.
این در حالی است که مصرف نوشابههای انرژیزا قدرت
باروری را به میزان بیشتری کاهش داده بود .نتایج این
پژوهش در مجلّۀ  Epidemiologyمنتشر شده است.

ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد که چربی شکم و پهلو احتمال حملۀ
قلبی را در زنان افزایش میدهد .براساس این پژوهش احتمال بروز بیماریهای
قلبی در افرادی که چربی شکم و پهلو دارند ،بیشتر از افرادی است که بهطور
کلّی چاق هستند .در حالی که چاقی احتمال حملۀ قلبی را در هر دو جنس
افزایش میدهد ،این احتمال در زنانی که اصطالحاً چاقی سیبیشکل دارند،
بیشتر از مردانی است که چربی پهلو و شکم دارند .این پژوهش نشان میدهد
بررسی چگونگی توزیع بافت چربی در بدن ،بهویژه در زنان بینش محقّقان را
نسبت به خطر ابتال به بیماریهای قلبی افزایش میدهد و مؤثّرتر از شاخص
تودۀ بدنی ( )BMIاست .شاخص تودۀ بدنی ( )BMIمهمترین عامل در تعیین
وزن طبیعی ،اضافهوزن و چاقی است .شاخص تودۀ بدنی با تقسیم وزن (به
کیلوگرم) بر توان دوم قد (به متر) بهدست میآید .شاخص تودۀ بدنی کمتر
از  18.5نشاندهندۀ کموزنی غیرطبیعی است .اگر عدد بهدستآمده بین
 18.5تا  24.9باشد ،یعنی وزن فرد طبیعی است .عدد بزرگتر و مساوی
 25نشاندهندۀ اضافهوزن است .عدد  30به باال نشاندهندۀ چاقی است که
بهترتیب به چاقی درجۀ یک (بین  30تا  ،)34.9چاقی درجۀ دو (بین  35تا
 )39.9و چاقی درجۀ سه ( 40به باال) تقسیم میشود .آگاهی از شاخص تودۀ
بدنی برای هر فرد ضروری است.
تجمع چربی در
به نظر میرسد که هیکل گالبیشکل (کمر باریک به همراه ّ
قسمت ران) به اندازۀ هیکل سیبیشکل در افزایش احتمال بروز بیماریهای قلبی
نقش ندارد .نتایج این پژوهش -که محقّقان دانشگاه آکسفورد انجام دادند -نشان
میدهد که غربالگری بیماریهای قلبی و دیابت در افرادی که هیکلی سیبیشکل
دارند ،میتواند در کاهش احتمال بیماریهای قلبی نقش داشته باشد .در حال
حاضر هیچ درمان پزشکیای برای کاهش چربیهای پهلو و شکم وجود ندارد.
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت چهل درصد زنان در سراسر جهان دارای
اضافهوزن و پانزده درصد چاق هستند .چاقی یکی از مهمترین دالیل بیماریهای
قلبی ،بزرگترین قاتل بشر ،است .چاقی همچنین احتمال سکتۀ مغزی ،فشار
خون باال ،دیابت و بیش از چند نوع سرطان را افزایش میدهد .نتایج این پژوهش
در نشریۀ  American Heart Associationمنتشر شده است.
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سقـط جنیـن
از نظر علمی سقط جنین به خاتمۀ خودبهخودی یا
عمدی بارداری قبل از هفتۀ بیستم بارداری یا تولّد
جنین با وزن کمتر از پانصد گرم اطالق میشود .بیش
از هشتاد درصد سقطهای خودبهخودی در دوازده
هفتۀ نخست بارداری رخ میدهد و در سقطهای سه
ماهۀ اول مرگ جنین تقریباً همیشه پیش از سقط
خودبهخودی آن رخ میدهد ،بنابراین نکتۀ کلیدی
برای تعیین علّت سقط در مراحل اولیه مشخّ ص کردن
علّت مرگ جنین است .در مقابل در سقطهایی که
پس از سه ماهۀ نخست رخ میدهند ،جنین پیش از
دفع زنده است.

عوامل مؤثّر در سقط جنین
عوامل جنینی

نیمی از سقطها فاقد جزء رویانی
قابل تشخیص هستند و فقط ساک
حاملگی تشکیل شده است؛ در این
موارد از اصطالح Blighted Ovumیا
تخم پوچ استفاده میشود ،ا ّما در پنجاه
درصد دیگر سقطها جنینی وجود دارد
دکتر طاهره زارع یوسفی
که پنجاه درصد آنها ناهنجاریهای
کروموزومی دارند و در بقیۀ موارد ساختار کروموزومی طبیعی است.
بهطور کلّی سقط در جنینهایی که از نظر کروموزومی طبیعی
هستند ،دیرتر صورت میگیرد و میزان بروز آن بعد از  35سالگی
مادر به میزان زیادی باال میرود.
عوامل مادری

• عفونتها :ابتالی مادر به ویروس  ،HIVعفونتهای
کالمیدیایی و عفونتهای چند میکروبی ناشی از بیماریهای لثه
با افزایش سقط جنین مرتبطاند .گاهی برخی بیماریهای عفونی
متعدد جنینی میشود که علّتی برای
نظیر سرخجه سبب ناهنجاری
ّ
سقط القایی جنین خواهد بود.
• بیماریهای زمینهای :اختالالت ناشی از دیابت و بیماری
تیروئید ،بیماریهای التهابی روده ،لوپوس ،بیماری سلیاک ،انواع
ترومبوفیلیهای ارثی و اکتسابی ،افزایش فشار خون ،بیماریهای
قلبی درماننشده و بیماریهای مزمن ناتوانکننده نظیر سل و
سرطان از علل سقط شمرده میشوند.
مخدر ،افراط در مصرف
• داروها :مصرف سیگار ،الکل ،موا ّد
ّ

ضد سرطان و مواجهه
کافئین (بیش از سه فنجان در روز) ،داروهای ّ
با اش ّعۀ  Xمیتوانند سبب بروز سقط شوند.
• تغذیه :افراط و تفریط در تغذیه و کمبود شدید رژیم غذایی و
چاقی مرضی هر دو سبب افزایش خطر سقط میشوند .کیفیت رژیم
اهمیت داشته باشد ،به نحوی که ممکن است
غذایی نیز ممکن است ّ
خطر سقط در زنانی که بهصورت روزانه میوه یا سبزی کافی مصرف
میکنند ،کاهش یابد.
• ناهنجاری دهانۀ رحمی :باز شدن بدون درد دهانۀ رحم در
سه ماهۀ دوم و کوتاهی آن به دلیل تکامل غیرطبیعی یا ناشی از
جراحی کونیزاسیون و ...میتواند سبب
آسیب قبلی به علّت کورتاژ یا ّ
خروج محصول حاملگی و سقط شود.
عوامل پدری

بنا به گزارشها وجود ناهنجاریهای کروموزومی در اسپرم سبب
سن پدر
افزایش خطر سقط میشود و در برخی پژوهشها افزایش ّ
نیز بهطور چشمگیر سبب افزایش خطر سقط بوده است.
انواع سقط جنین

سقط خودبهخودی

زمانی که سقط بدون استفاده از دارو یا وسیله انجام شود ،به
آن سقط خودبهخودی گفته میشود که در این حالت مرگ جنین
معموالً با خونریزی در اطراف ساک حاملگی همراه است که سبب
جدا شدن محصول حاملگی از بافت زیرین و سبب تحریک انقباض
رحم و دفع محصول حاملگی میشود .در همۀ زنان مراحل ذکر
شده به دنبال هم اتّفاق نمیافتد و بسیار ممکن است در یکی از این
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بهدا شت باروري

مراحل متو ّقف شده و دچار خونریزی شود؛ به همین دلیل سقط خودبهخودی بهصورت زیر تقسیم میشود:
• تهدید به سقط :خونریزی مختصر و به دنبال آن درد شکم میتواند بهصورت کمردرد پایدار همراه با احساس
فشار در لگن یا احساس ناراحتی مبهم در زیر شکم و با انقباضات ریتمیک در محدودۀ پایین شکم در ّ
خط وسط
باشد ،ا ّما دهانۀ رحم باز نیست.
• سقط غیرقابل اجتناب :به دنبال پارگی آشکار پردهها و آبریزش به همراه باز شدن دهانۀ رحم و درد و انقباض
رحم ،سقط اجتنابناپذیر تلقّی میشود.
• سقط ناقص :دهانۀ رحم کام ً
توجه و دردهای انقباضی وجود دارد .در این نوع سقط
ال باز است و خونریزی قابل ّ
بخشی از محصول حاملگی دفع شده است و بقایای حاملگی در رحم وجود دارد.
• سقط کامل :در این موارد به دنبال خونریزی ،درد و انقباض رحم ،جفت و جنین بهطور کامل دفع شده و دهانۀ
رحم در معاینه بسته است.
• سقط فراموششده :این اصطالح برای توصیف محصوالت مردۀ بارداری برای روزها و هفتهها در رحم با دهانۀ
رحم بسته به کار میرود.
تجمع یابند ،سقط عفونی
• سقط عفونی :هرگاه باکتریها به داخل رحم راه یافته و در محصوالت مردة بارداری ّ
بروز میکند .در سقطهای القایی تحت شرایط غیربهداشتی یا سقط ناقص درماننشده دیده میشود .تب ،درد شکمی
و ترشّ حات بدبو و در موارد شدید عالئم شوک و گسترش عفونت به خون دیده میشود.
• سقط مک ّرر یا عادتی :به بروز حداقل سه بار سقط پشت سر هم قبل از هفتۀ بیستم بارداری اطالق میشود.
سقط القایی

جراحی است ،پیش از آنکه جنین قابلیت زنده ماندن داشته باشد.
سقط القایی به معنی خاتمۀ بارداری به روش ّ
طبی یا ّ

طبقهبندی سقط القایی
جراحی مادر
• سقط درمانی :برخی از بیماریهای جنینی یا ّ
دلیلی برای ختم بارداری محسوب میشوند ،چون ادامۀ بارداری
زندگی مادر را به خطر میاندازد.
• سقط جنین ناهنجار :هرگاه ادامۀ بارداری منجر به تولدّ
متعدد جسمی و ذهنی شود ،براساس
نوزادی با ناهنجاریهای
ّ
قوانین موجود و گرفتن مج ّوز الزم سقط جنین انجام میشود.
• سقط اختیاری :ختم بارداری به خواست مادر و نه به علل
طبی است .این نوع سقط یک عمل غیرقانونی و در تعارض با قوانین
ّ
مذهبی ،شرعی و عرفی است .گاهی به علّت اینکه بهصورت مخفی
است و افراد غیر پزشک آن را انجام میدهند ،با عوارض وخیمی
نظیر خونریزی ،عفونت و حتّی مرگ همراه است.
روشهای تشخیص و درمان
با گرفتن شرح حال دقیق و انجام آزمایش خون و سونوگرافی
میتوان سقط جنین را تشخیص داد .در مورد سقط کامل نیاز به
جراحی وجود ندارد ،ولی در بعضی موارد نظیر
درمان دارویی یا ّ
سقطهای ناکامل ،سقط فراموششده یا سقطهای عفونی درمان
جراحی الزم است .در موارد تهدید به سقط چنانچه
دارویی یا ّ
جنین زنده باشد و مادر وضعیت پایداری از نظر عالئم حیاتی داشته
باشد ،شاید بتوان با درمان دارویی و استراحت بارداری را ادامه داد.
در مواردی که نارسایی دهانۀ رحم تشخیص داده میشود ،عمل
سرکالژ (دوختن دهانۀ رحم) ضرورت دارد.
اقدامات الزم در زنان باردار مبتال به خونریزی
 در صورت وجود هرگونه خونریزی واژینال در دوران بارداری

به پزشک مراجعه کنند.
 در تمام زنان بهخصوص زنان با گروه خونی  RHمنفی -که
همسران با گروه خونی مثبت دارند -تجویز آمپول روگام ضروری
است.
 در زنانی که علّت سقط ،داشتن جنینی با نقایص لولۀ عصبی
است ،یک ماه قبل از بارداری بعدی باید روزانه چهار میلیگرم
اسیدفولیک مصرف شود.
احتمال بارداری مو ّفق پس از سقط چقدر است؟
اکثر زنانی که سابقۀ یکبار سقط را دارند ،میتوانند حاملگی و
زایمان طبیعی داشته باشند ،ا ّما حتماً قبل از بارداری بعدی مشاوره
با پزشک را فراموش نکنند.
بهترین زمان بارداری بعدی پس از سقط چه زمانی
است؟
براساس تحقیقات ،به کسانی که قصد دارند پس از سقط باردار
شوند ،توصیه میشود سه تا شش ماه بعد برای بارداری بعدی اقدام
کنند .ویزیت و مشاوره با پزشک قبل از کنار گذاشتن روشهای
پیشگیری بارداری توصیه میشود.
دکتر طاهره زارع یوسفی

متخصص بیماریهای زنان ،زایمان و نازایی
ج ّراح و
ّ

نشانی :رشت ،خیابان بیستون ،سه راه معلم ،ساختمان مهستان،
طبقۀ دوم ،واحد ٥
تلفن013-٣٣٥٣٥٨٧٠ :
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مقاومت آنتیبیوتیکی ،تهدید جهانی

دکتر سنبل طارمیان

آنتیبیوتیکها معمولترین داروهایی هستند که به بیماران برای مقابله با عفونتهایی که عامل باکتریایی دارند ،کمک
میکنند و با کشتن یا تو ّقف رشد باکتریها اثر خود را اعمال میکنند .ظهور آنتیبیوتیکها پیشرفت شگرفی در دنیای
پزشکی بوده است .با مصرف آنتیبیوتیکها از بسیاری از بیماریهایی که درمانی برای آنها وجود نداشت و ساالنه افراد
زیادی را در سراسر دنیا به کام مرگ میکشاند ،کاسته شده و به این ترتیب جان بسیاری از انسانها نجات داده شده است.
مقاومت به آنتیبیوتیک به این معنی است که میکروبهای بیماریزایی که برای مبارزه با آنها آنتیبیوتیک تجویز
میشود ،با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا میکنند و نسلهای جدیدی به وجود میآیند
که نمیتوانیم با آنها مبارزه کنیم .این پدیده ّ
کل جامعۀ انسانی را تهدید میکند ،بهطوری که خطر آن را به تروریسم
تشبیه کردهاند.

در سال  ۲۰۱۴سازمان بهداشت جهانی با بررسی آمار ۱۱۴
کشور از افزایش مقاومت دارویی در همۀ نقاط جهان خبر داد و با
انتشار گزارشی اعالم کرد که جهان وارد دورۀ «پسا آنتیبیوتیک»
شده است؛ یعنی دورهای که عفونتهای سادهای که برای سالهای
طوالنی قابل درمان بودهاند ،به عفونتهایی کشنده تبدیل شدهاند.
در سال  2012میالدی سازمان جهانی بهداشت گزارشی مبنی
بر افزایش مقاومت به داروهای ایدز ارائه کرد؛ به این معنی که
کنترل این بیماری مهلک با داروهای رایج اثربخشی کمتری دارد
و باید به سمت داروهای پُرهزینهتر حرکت کنیم .در سال 2013
میالدی  480هزار مورد جدید بیماری سل مقاوم به دارو در صد
کشور گزارش شد که به معنی دورههای درمان طوالنیتر و تأثیر
کمتر داروهای فعلی بود .همچنین در بخشهایی از دنیا مقاومت به
بهترین داروهای ترکیبی موجود درمان ماالریا گزارش شده است .بر
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،نسبت باالیی از باکتریهای
مقاوم به آنتیبیوتیک -که سبب عفونتهای شایعی مانند عفونتهای
دستگاه ادراری ،ذاتالریه و عفونتهای خون میشوند -وجود دارند،
بهطوری که درمان این بیماریها بسیار دشوارتر از قبل شده است.
متأسفانه ایران یکی از کشورهایی است که با تجویز بیش از
ّ

اندازۀ این داروها روبهروست و برحسب تخمین مصرف آنتیبیوتیک
در ایران تقریباً برابر با ّ
کل مصرف آن در اروپاست .بر این اساس
مصرف آنتیبیوتیک در ایران  16برابر استاندارد جهانی است .به این
ترتیب ناکارا بودن دارو نسبت به عفونت به معنای افزایش ناتوانی و
مرگومیر و تحمیل هزینۀ هنگفت در حوزۀ بهداشت هم خواهد بود.
پیشبینی میشود که قربانیان بروز مقاومت دارویی روزبهروز
افزایش یابند و تعداد مرگومیر ناشی از آن در سال 2050
میالدی به بیشتر از سرطانها برسد .البته ایجاد گونههای مقاوم
پدیدهای طبیعی است و هنگامی رخ میدهد که میکروارگانیسم
بهصورت خارج از معمول تکثیر شود ،یا صفات مقاوم بین چند
میکروارگانیسم رد و بدل شود .در حقیقت استفاده از آنتیبیوتیک
میتواند منجر به کشته شدن یک باکتری خاص شود ،ا ّما ممکن
است برخی از میکروبهای مقاوم در همان گروه باقی بمانند و
همانها تکثیر شوند.
یکی دیگر از مشکالتی که مصرف آنتیبیوتیکها میتواند ایجاد
کند ،آسیب به باکتریهای مفید بدن است ،مث ً
ال در دستگاه گوارش
باکتریهای مفیدی زندگی میکنند که وجود آنها برای کارکرد
مناسب دستگاه گوارش الزم است .اگر میزان مصرف آنتیبیوتیک
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مناسب نباشد ،باکتریهای مفید از بین میروند و فرصت
رشد برای باکتریهای مقاوم بیشتر فراهم میشود.
یکی از موارد مصرف آنتیبیوتیک -که بسیار دیده
میشود -هنگامی است که شخص دچار بیماریهایی
مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا شده باشد .بیشتر افراد
مدت بیماری
تص ّور میکنند که مصرف این قبیل داروها ّ
را کوتاهتر میکند و آنان سریعتر بهبود مییابند ،ولی
بررسیهای پزشکی نشان میدهد که بیشتر عفونتهای
تن ّفسی در چنین بیماریهایی دالیل ویروسی دارند و
البته آنتیبیوتیکها تأثیری در نابودی ویروسها ندارند.
معموالً اصرار بیماران برای تجویز آنتیبیوتیک و اینکه
اگر آنتیبیوتیک استفاده نکنم خوب نمیشوم ،یکی از
مهمترین دالیلی است که سبب میشود پزشک به این
تجویز تن دهد و اگر پزشکی این کار را نکند ،برایشان
قابل قبول نیست و آنقدر پزشک را عوض میکنند تا به
مقصود برسند.
در بسیاری از کشورها آنتیبیوتیکهای استفادهشده در
حیوانات از انسانها بیشتر است و ضایعات شرکتهای
ضد میکروبی -که اغلب وارد آب
تولیدکنندۀ داروهای ّ
جدی در این زمینه
معضالت
از
میشوند -نیز یکی دیگر
ّ
است .استفاده از آنتیبیوتیک در مزرعهها و دامداریها
یکی از مهمترین روشهای انتقال آن به انسان است و
در بسیاری از کشورها راهکارهایی برای جلوگیری از ورود
آنتیبیوتیکها به مزرعهها ،دامداریها و حوضچههای
پرورش ماهی صورت گرفته است.
بنابراین مصرف آنتیبیوتیک در انسان و حیوان تنها با
تجویز پزشک و دامپزشک مجاز است و حتماً باید در یک
دورۀ درمانی کامل و با نظر پزشک استفاده شود .برای
نخستین گام باید ّ
اطالعات دقیقی در مورد درمانهای
رایج و اثربخشی آن به دست آورد تا بتوان موارد نابجای
استفاده از آنتیبیوتیک را تشخیص داد ،زیرا مصرف نابجا
یا خودسرانۀ آنتیبیوتیک مهمترین علّت بروز مقاومت
نسبت به آن آنتیبیوتیک است؛ البته این کار از وظایف
نهادهای بهداشتی کشورهاست تا در منطقه وضعیت
مصرف و تجویز آنتیبیوتیکها را مشخّ ص کنند و به
دنبال آن وضعیت مقاومت دارویی و آنتیبیوتیکی را نیز
تعیین کنند.
با استفادۀ نابجای آنتیبیوتیکها و به دنبال آن بروز
مقاومت دارویی نیاز مبرمی به تغییر الگوی مصرف در
جهان به وجود آمده است .در غیر این صورت حتّی تولید
آنتیبیوتیکهای جدید نیز نمیتواند مانع افزایش مقاومت
دارویی شود .بنابراین استفادۀ هوشمندانه از آنتیبیوتیک
کلید کنترل گسترش مقاومت آنتیبیوتیکی خواهد بود.
دکتر سنبل طارمیان
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری و استادیار
ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان مروارید،
طبقۀ سوم
تلفن013-33331981 :
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تأثیر مصرف آنتیبیوتیک
بر بروز روماتیسم مفصلی
نوجوانان
سایت ایرانارتوپد :براساس پژوهشی که نتایج آن در گردهمایی
متخصصان روماتیسم در بوستون اعالم شد ،آنتیبیوتیکهایی
ساالنۀ
ّ
که از آنها در درمان بیماریهای عفونی استفاده میشود ،میتوانند
موجب افزایش احتمال بروز روماتیسم نوجوانان شوند؛ بیماریای که
مهمترین عالئم آن التهاب ،درد و خراب شدن مفاصل است.
ّ
محل زیست باکتریهای زیادی است و این جمعیت
بدن ما
باکتریایی در هر فرد متفاوت و مخصوص به اوست .پژوهشگران
میگویند تغییر در این جمعیت باکتریایی -که به آن میکروبیوم
میگویند -میتواند از علل بروز روماتیسم نوجوانان باشد.
این پژوهش با بررسی پایگاههای دادۀ سالمتی در انگلستان ،روی
 153فرد مبتال به روماتیسم و مقایسۀ آنان با تعدادی افراد سالم انجام
ضد باکتری (و
بچههایی که آنتیبیوتیکهای ّ
شد و مشخّ ص کرد در ّ
ضد ویروس) مصرف شده ،احتمال بروز روماتیسم
ضد قارچ یا ّ
نه ّ
بیشتر است .مشخّ ص نیست که این ارتباط به علّت تأثیر آنتیبیوتیک
بچههایی که استعداد ابتال به روماتیسم دارند ،بیماریهای
است یا در ّ
عفونی بیشتر ایجاد میشود و نیاز به مصرف آنتیبیوتیک را بیشتر
میکند .محقّقان میگویند روشن شدن این موضوع نیاز به پژوهش
بیشتری دارد.
تعدادی از پژوهشگران عقیده دارند که مصرف آنتیبیوتیکها
میتواند با تأثیر بر باکتریهای روده و کاهش آنها این تأثیر را
بهجای بگذارد .بعضی باکتریهای درون دستگاه گوارش موجب
ضد التهابی دارند و تغییر در
التهاب میشوند و بعضی دیگر خواص ّ
جمعیت دستهای از این باکتریها میتواند بهطور بالق ّوه موجب بروز
بیماریهای خودایمنی و روماتیسم شود.
پزشکان معتقدند که آنتیبیوتیکها باید فقط در کودکانی استفاده
شوند که حقیقتاً به آن نیازمندند و مصرف زیاد این داروها میتواند
مشکالت زیادی را موجب شود.
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کودک؛ ضربۀ مغزی و واکنش ما
دوران کودکی دوران زمین خوردن و آسیب است .هر کودکی ممکن است در این دوران بر اثر
بازی یا ورزشهایی که انجام میدهد ،دچار آسیب شود .برخی از این آسیبها مانند ضرباتی که
به سر وارد میشوند ،میتوانند موجب ضربۀ مغزی شوند .آسیبهای مغزی میتوانند عوارض
دائمی و شدیدی داشته باشند .برطبق آمارهای موجود بیشترین ضربهها در بازی دخترانه ایجاد
میشود.
دکتر حسامالدین اصغرنیا

ضربۀ مغزی چیست؟

ضربۀ مغزی درواقع ضربهای است که به مغز وارد میشود و موجب میشود مغز در
داخل جمجمه به جلو و عقب لرزانده شود و درنتیجه عملکرد معمول مغز بهصورت
مو ّقت یا دائم دچار اختالل شده ،یا بهطور کامل متو ّقف شود .تصادفات رانندگی و وارد
آمدن ضربه به سر با جسمی سخت از مهمترین عواملی هستند که میتوانند به ضربۀ
مغزی منتهی شوند .ضربۀ مغزی در کودکان خردسالی که هنوز به حرف نیامدهاند ،از
سن دبستان خطرناکتر است ،زیرا این کودکان قادر نیستند که نشانههای
کودکان زیر ّ
اهمیت
ضربۀ مغزی را به زبان بیاورند ،بنابراین دانستن عالئم ضربۀ مغزی در کودک ّ
جدی نشود ،عالئمی
بسیار زیادی دارد .گاهی اوقات ضربۀ مغزی تا زمانی که آسیب ّ
را نشان نمیدهد؛ حتّی گاهی عالئم ضربۀ مغزی در کودکان ساعتها و روزها بعد از
صدمه ظاهر میشود.
شکستگی جمجمه

جمجمه بسیار سخت است ،ا ّما
چون این سختی در کودکان
کمتر است ،اگر ضربه شدید
باشد ،میتواند موجب ترک
استخوان جمجمه شود؛
این مشکل شکستگی
جمجمه نامیده میشود.
اگر لبههای تیز استخوان
شکسته به مغز فشار
آورند ،میتوانند به
بافتهای ظریف آن
آسیب برسانند و منجر
به خونریزی در مغز
شوند .یکی از نشانههای
شکستگی جمجمه خروج
مایع روشن یا خونریزی بینی
و گوش است.

عالئم ضربۀ مغزی در
کودکان

این عالئم به سه گروه
تقسیم میشود:

عالئم ضربۀ مغزی در شیرخواران

 هنگامی که سر نوزاد را تکان میدهید ،درد
دارد و گریه میکند.
 کجخلقی شیرخوار
 ایجاد اختالل در عادات خواب نوزاد (ممکن
است کمتر یا بیشتر بخوابد)
 استفراغ
 ایجاد برآمدگی یا کبودی در سر
عالئم ضربۀ مغزی در کودکان نوپا

منظور از کودکان نوپا کودکانی هستند که راه
افتادهاند ،ا ّما کمتر از دو سال دارند .عالئم در این
کودکان شامل موارد زیر است:
 سردرد
 ته ّوع یا استفراغ
 تغییر رفتار
 تغییرات خواب
 گریه کردن بیش از حد
 کاهش عالقۀ کودک به بازی کردن یا انجام
ف ّعالیتهای مورد عالقهاش
عالئم ضربۀ مغزی در کودکان باالی دو سال

 سرگیجه یا ناتوانی در ایجاد تعادل بدن
 دوبینی یا تاری دید
حساسیت به نور
ّ 
حساسیت به سر و صدا
ّ 
 خیالبافی بیش از حد
 ناتوانی در تمرکز
 اختالالت حافظه
 فراموش کردن وقایع اخیر
 پاسخ ُکند به سؤاالت
 تغییرات خلقوخو مانند تحریکپذیری،
حساس شدن یا عصبانیت بیش از حد
غمگینی و ّ
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 خوابآلودگی
 تغییرات در الگوی خواب
 اختالل در خواب
در زمان وقوع ضربه به سر والدین باید به نکات زیر
توجه کنند:
ّ




آیا عملکردهای کودک معمولی است؟
آیا تغییرات رفتاری در کودک وجود دارد؟
آیا کودک اختالل خواب را تجربه میکند؟

اگر کودک بعد از ضربه به سر عالئم زیر را دارد ،حتم ًا
باید به پزشک مراجعه شود:



استفراغ بعد از ضربه
بیدار شدن یا به خواب رفتن برای کودک سخت باشد.

اولین آزمایش خونی
تشخیص ضربۀ مغزی
سایت ایرانارتوپد :اولین آزمایش خون برای تشخیص
شدت ضربۀ مغزی از طرف ادارۀ دارو و غذای ایاالت متّحده
ّ
اجازۀ عرضه به بازار یافت .این آزمایش بدون نیاز به انجام
سیتیاسکن میتواند بهسرعت و بهد ّقت مشخّ ص کند که
آیا ضربۀ وارد شده به جمجمه موجب آسیبی به بافت مغز
شده است یا خیر.
امروزه تنها راه بررسی اینکه آیا ضربه به جمجمه موجب
آسیبی به بافت مغز شده یا خیر ،انجام تصویربرداری
سیتیاسکن یا ام آر آی است ،ولی این روشها به اندازۀ
کافی کارایی ندارند و در بسیاری اوقات بهصورت کاذب
منفی است و مشکلی را نشان نمیدهد ،در حالی که
بهواقع آسیب به مغز وارد شده است.
این آزمایش خونی -که به آن Banyan Brain
 Trauma Indicatorمیگویند -دو پروتئین به
نامهای  UCH-L1و  GFAPرا -که به دنبال ضربۀ
مغزی در خون بیمار ظاهر میشوند -جستوجو میکند.
این آزمایش در  97درصد آنانی که آسیبی به مغزشان
رسیده ،مثبت میشود و اگر منفی شود با احتمال 99.6
درصد میتوان گفت آسیبی به مغز وارد نشده است .جواب
این آزمایش در عرض  3تا  4ساعت آماده میشود و این
بدان معناست که میتوان از آن بهراحتی در بخشهای
اورژانس بیمارستانها استفاده کرد.
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 تش ّنج
ُ چرت زدن یا خوابآلودگی پس از وقوع ضربه به سر
 کاهش سطح هوشیاری پس از وقوع ضربه به سر
 مشکالت بینایی پس از ضربه
در صورت شک به خونریزی مغزی پس از ضربۀ وارد شده به سر،
پزشک معموالً سیتیاسکن یا ام آر ای تجویز میکند .اگر کودک
نامتعادل باشد و مردمک چشمهایش بزرگتر از حالت عادی و
تورم مغزی ناشی از
مردمک دو چشم نامتقارن باشد ،نشاندهندۀ ّ
ضربه است .این موقعیت اورژانسی است.
دکتر حسامالدّین اصغرنیا
تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة دکتر ّ
فخار
تلفن013 -33119254 :

ضربه به سر میتواند
موجب پیری زودرس
مغز شود!
سایت ایرانارتوپد :محقّقان بریتانیایی میگویند ضربات
جدی به سر میتواند موجب مسن شدن زودرس مغز شود .این
ّ
ضربات میتواند به التهاباتی در مغز منجر شود که در نهایت به
مغز آسیب میرساند و احتمال بروز آلزایمر را افزایش میدهد.
این نتایج با پژوهش روی اسکن مغزی  99فرد بهدست آمده
که به سر آنان ضربات شدیدی ناشی از تصادفات اتومبیل یا
سقوط از بلندی وارد شده است .اسکن مغزی بعد از یک
ماه تا  46سال از ضربۀ اولیه انجام شده و با اسکن افراد
سالم مقایسه شده است.
این اسکنها نشان داد که ضربه به سر میتواند
همان تغییراتی را در ساختار مغز و موا ّد سفید و
خاکستری آن ایجاد کند که معموالً در روند مسن
شدن مغز و افرایش سن دیده میشود.
پژوهشگران میگویند در محاسباتی که
انجام دادهاند ،مشخّ ص شده مغز افرادی
که به دنبال حادثه دچار ضربۀ مغزی
متوسط پنج سال پیرتر از
شدهاند ،بهطور
ّ
سن واقعی آنان میشود .نتایج این پژوهش
ّ
در مجلّۀAnnals of Neurology
منتشر شده است.
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نقش لوازم آرایش در بروز بیماریهای چشمی
قسمت دوم

در مقالۀ قبلی دربارۀ آسیبهای چشم در اثر استفاده از لوازم آرایش و عوارض ناشی از آن صحبت کردیم؛
در این شماره به عوامل زمینهساز و مستعدکنندۀ آسیبها میپردازیم.
عوامل زمینهساز
همانگونه که میدانید این عالئم در
همۀ افرادی که اقدام به آرایش دور چشم
میکنند ،دیده نمیشود ،چراکه برای بروز
این عالئم عوامل زمینهساز غیر از موا ّد
آرایشی الزم است که در اینجا به تعدادی
از آنها اشاره میشود:
 جنس مؤن ّث برای ابتال به آلرژی و
دکتر رضا قنبرپور مقدّم خشکی چشم بسیار مستعد است ،ا ّما این

عالئم بعد از بروز یائسگی و در سنین باالی پنجاه سالگی بسیار
شدیدتر نمایان میشود ،بهطوری که به درمانهای رایج جواب
نمیدهد .در سنین باالتر استفاده از هورمونها برای کم کردن
عوارض یائسگی باعث تشدید عالئم خشکی چشم میشود.
 استفاده از لنزهای تماسی :این لنزها چه برای بینایی و چه
برای زیبایی ،در هر حال باعث بروز خشکی چشم میشوند .استفاده
تجمع این مواد در ملتحمه و نفوذ آنها به زیر لنز
از لوازم آرایش و ّ
میتواند عوارض ناشی از استفاده از لنزهای تماسی را دوچندان کند.
 استفاده از سیگار و مشروبات الکلی
 استفاده از رایانه ،تبلت و گوشی تلفن :استفاده از رایانه باعث

مجموعه عوارض چشمی به نام سندرم بینایی رایانه ()CVS
میشود که شامل عالئم چشمی مثل خستگی چشم ،سندرم
خشکی چشم ،احساس فشار در چشم ،سردرد ،کدورت بینایی،
دوبینی و ...است .سندرم بینایی ناشی از رایانه در افرادی که بهطور
مکرر اقدام به آرایش دور چشم میکنند ،به مراتب شدیدتر
مدام و ّ
بروز میکند ،بهطوری که استفاده از رایانه برای آنان همیشه با
ناراحتی چشمی همراه است.
 تاتوی ّ
ّ
محل تاتو با چشم
توجه به مجاورت
خط چشم :با ّ
احتمال آسیب رساندن به آن بسیار باالست .بیش از پنجاه ما ّدۀ
رنگی متفاوت برای تاتو استفاده میشود و این موا ّد رنگی در بافت
زیر جلدی (درم و هیپودرم) رسوب میکنند .بخشی از این مواد هم
به غدد لنفاوی ناحیه یا بافتهای مجاور منتقل میشود .دستگاه
خیاطی است که حدود
تاتو دارای سوزنهایی مثل سوزن چرخ ّ
یک میلیمتر در پوست فرو میرود و موا ّد رنگی را وارد بافت زیر
مکرر در ناحیۀ رویش مژه و تزریق
جلد میکند .سوزن زدنهای ّ
سمی میتواند عوارض شدیدی داشته باشد .وارد شدن
موا ّد رنگی ّ
ضربات سوزن در ناحیۀ غدد میبومین -که تولیدکنندۀ بخش اصلی
و چربی اشک است -میتواند به اختالل عملکرد این غدد منجر
شود و خشکی چشم را تشدید کند .واکنشهای آلرژیک فوری
تورم
یا تأخیری ،ریزش مژه یا موی ابرو ،تشکیل گرانولوم (ایجاد ّ
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در اثر التهاب) ،تشکیل کلوئید (آوردن گوشت
اضافه) ،عفونت موضعی ،عفونتهای سیستمیک
(ویروسی ،هپاتیت ،ایدز ،قارچی ،باکتریایی و،)...
حساسیتهای پوستی در پلک و ...را میتوان
بروز ّ
از عوارض تاتوی ّ
خط چشم شمرد .شایان ذکر
است که تجدید تاتو و ترمیم آن ،همچنین اقدام
به از بین بردن تاتو با لیزر یا تاتوی رنگ پوست
کار بسیار اشتباه و خطرناکی است.
توصیههای کاربردی
توصیه میشود که برای حفظ سالمت ،شادابی
و زیبایی پوست اطراف چشم ،ش ّفافیت و سفیدی
چشمهایتان و پُرپشت ماندن مژهها و ابروهایتان،
استفاده از لوازم آرایش مخصوص چشم و ابرو را
صرفاً به مراسم و مهمانیهای خاص محدود کنید
جدا ً خودداری کنید.
و از تکرار روزانۀ آن ّ
هرگز از ّ
خط چشم یا مدادهای ابروی مشترک
استفاده نکنید ،چون امکان انتقال ناراحتیهای
پوستی و چشمی در اثر استفاده از محصوالت
آرایش چشمیآلوده از فردی به فرد دیگر وجود
دارد .فراموش نکنید که ممکن است یک بیماری
پوستی یا چشمی در یک فرد بهصورت نهفته
وجود داشته باشد و عالئم آن بروز نکند ،ا ّما همان
بیماری با انتقال به شخص دیگر او را دچار عالئم
بالینی و عوارض ناشی از آن کند.
در صورت باز شدن بستهبندی ّ
خط چشمهای
مایع یا ماژیکهای ابرو و ریمل حداکثر تا چهار
ماه از آنها استفاده کنید ،چراکه رطوبت موجود
در این محصوالت میتواند بهسادگی باعث ایجاد
فضایی مناسب برای رشد انواع میکروارگانیسمها
شود و زمینۀ ابتالی چشم و پوست اطراف آن را
به انواع بیماریهای آلرژیک و عفونی فراهم کند.
از محصوالت آرایشی چشم بدون تأییدیۀ
جدا ً خودداری کنید
بهداشتی وزارت بهداشت ّ
و فریب مارک بودن این لوازم را نخورید ،چون
بسیاری از مارکها و برندهای معروف بهصورت
تقلّبی در داخل یا خارج کشور تولید و به بازار
عرضه میشوند و دستفروشان دورهگرد آنها را
به فروش میرسانند.
مدت زمان ماندگاری لوازم آرایشی در
هرچه ّ
اطراف چشم کمتر باشد ،امکان ایجاد آلرژی
چشمی و واکنشهای پوستی هم کمتر میشود،
بنابراین توصیه میشود:
اول اینکه از موا ّد آرایشی مقاوم به آب (واتر
پروف) یا  24ساعته به هیچوجه استفاده نکنید،
زیرا عالوه بر اینکه موا ّد بهکار رفته در آنها
حساسیت بیشتری ایجاد میکنند ،بلکه عدم
ّ
امکان شستوشوی راحت و کامل آنها باعث
ماندگاری آثار این مواد روی پوست اطراف چشم
حساسیتی
میشود و باعث ادامۀ روند واکنشهای ّ
میشود.
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دوم اینکه پس از بازگشت به منزل یا اتمام مهمانی آرایش چشمتان را پاک کنید و
هرگز با آرایش به رختخواب نروید .ریزش ّ
خط چشم یا ریمل به داخل چشمها میتواند
باعث ایجاد آلرژی و عفونتهای چشمی شود.
سوم اینکه برای پاک کردن موا ّد آرایشی دور چشم ابتدا از آب و شامپو استفاده
حساسیت میشود ،بلکه
نکنید ،چراکه باعث ورود این مواد به داخل چشم و افزایش ّ
توصیه میشود ابتدا با استفاده از پنبه و شیرپاککن این مواد را پاک کنید ،سپس برای
شامپوبچه استفاده کنید.
پاکسازی کامل آن از آب و
ّ
ّ
هرگز لبههای پلک را با خط چشم (چه مایع و چه مدادی) نپوشانید ،چراکه عالوه به
امکان تغییرات اشکی ،احتمال ورود این مواد به داخل چشم و مخلوط شدن آن با اشک
مدت در ملتحمۀ چشم ،بهخصوص ملتحمۀ پشت پلک فوقانی
چشم و رسوب طوالنی ّ
حساسیت مزمن و قرمزی دائمی چشمها میشود؛ ضمن
افزایش مییابد و منجر به بروز ّ
اینکه در موارد آلوده بودن این مواد میتواند منجر به ایجاد عفونت چشم نیز شود.
اگر پوست اطراف ابرو یا مژههایتان به هر دلیل آسیب دیده و دچار خراش و بریدگی
شده است ،به هیچوجه تا بهبودی کامل ضایعات از ّ
خط چشم یا مدادهای ابرو استفاده
نکنید ،چراکه وارد شدن موا ّد شیمیایی این محصوالت به زخمها و بریدگیها میتواند
زمینۀ مناسبی را برای ایجاد عفونتهای پوستی و چشمی ایجاد کند.
در صورت بروز گلمژه یا سایر بیمارهای عفونی یا آلرژیک چشم -که منجر به قرمزی
ظاهری ،اشکریزش یا ترشّ ح شده باشد -تا زمان بهبود کامل آن از هرگونه استفاده از لوازم
آرایش دور چشم خودداری کنید.
حساسیتی به ّ
خط چشم یا ریمل یا مداد ابرو تا چند روز از بین نرفت و
اگر واکنش ّ
شدت ضایعۀ ایجادشده
توجه به ّ
همچنان باقی ماند ،به چشمپزشک مراجعه کنید تا با ّ
درمانهای الزم برایتان شروع شود ،مث ً
ال ابتدا به بیمار توصیه میشود که روزی دو تا
شامپوبچه بشوید؛ اگر عالئم التهاب فروکش
و
سه بار پلکها و مژههایش را با آب سرد
ّ
تخصصی برای بیمار شروع شود .این درمانها از فردی
نکرد ،باید درمانهای التهابی ّ
به فرد دیگر متفاوت است و عالوه بر اینکه نمیتوان یک نسخۀ واحد برای همۀ افراد
پیچید ،باید تأکید کنم که به هیچ عنوان از تجربههای احتمالی دیگران در درمان چنین
مشکلی استفاده نکنید و با مراجعه به پزشک درمان مخصوص خود را دریافت کنید.
حساسیتی به دنبال استفاده از لوازم آرایش دور
در صورت بروز عالئم و واکنشهای ّ
چشم بالفاصله استفاده از آن را متو ّقف کنید و نسبت به تعویض نوع و مارک آن (مایع
ضد آب و )...اقدام کنید ،چراکه ممکن است آلرژی نسبت به موا ّد
یا مدادی 24 ،ساعتهّ ،
متغیر باشد؛ در غیر
نگهدارندۀ این مواد باشد که در همۀ موارد فوق میتواند متفاوت و ّ
این صورت این آلرژی به یک بیماری مزمن تبدیل میشود.
ّ
خط چشمهای ماژیکی به دلیل ماندگاری زیاد و عدم امکان پاکسازی آسان آن
ّ
حساسیتی چشمی و پوستی بیشتر
در مقایسه با خط چشمهای مدادی واکنشهای ّ
و شدیدتری ایجاد میکنندّ .
خط چشمهای مدادی روغنی نسبت به نوع خشک آن
بهتر است ،چون مدادهای خشک میتواند با ایجاد خراش پوستی منجر به نفوذ موا ّد
حساسیتی و عفونتی شود،
شیمیایی یا میکروارگانیسمها به زیر پوست و بروز واکنش ّ
ا ّما توصیه میشود برای هربار استفاده مداد را بتراشید تا ضمن برداشته شدن سطح
نوک مداد ،از احتمال بروز عفونت کاسته شود.
توجه داشته باشند که موا ّد
کنند،
ی
م
استفاده
طبی یا زیبایی
ّ
افرادی که از لنزهای ّ
بهکار رفته در ساخت لوازم آرایشی دور چشم مثل مومها ،سیلیکون ،روغن و رنگدانهها
و ...تمایل فراوانی برای چسبیدن به لنز دارند ،بنابراین اول اینکه همیشه ابتدا لنز را
داخل چشم قرار دهید ،سپس اقدام به آرایش دور چشم کنید و برعکس ابتدا لنز را از
داخل چشم خارج کرده ،سپس اقدام به پاکسازی موا ّد آرایشی کنید .دوم اینکه از بهکار
بردن ّ
جدا ً خودداری کنید ،چراکه بهتدریج این مواد وارد
خط چشم در لبههای چشم ّ
اشک شده و جذب سطح لنز میشود؛ از این رو خروج این مواد از چشم در اثر جریان
اشک دچار مشکل میشود.
دکتر رضا قنبرپور مقدّم
متخصص چشم و لیزر ،عضو انجمن ج ّراحان چشم امریکا
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،جنب کلینیک پاستور ،ساختمان پزشکان فارابی
تلفن013-33125051 :
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آشنایی با نوروفیدبک
قسمت دوم
در شمارۀ قبل دربارۀ نوروفیدبک صحبت کردیم ،در ادامه به نوروفیدبک و کاربرد آن در درمان اختالالت یادگیری میپردازیم.
نوروفیدبک چیست؟
متعددي از علوم مختلف
ايدههاي
ّ
ازجمله يافتههاي پژوهشهایي كه در
زمينۀ شرطيسازي دستگاه عصبي خودكار
مركزي ،سايكوفيزيولوژي ،رفتاردرماني،
راهبردهاي كنترل استرس ،مهندسي
پزشكي و سايبرنتيك (نظریهای که
مناسبات انسان و ماشین ،و مناسبات
سجاد عبدی
دکتر ّ
ماشینها با یکدیگر را تبیین میکند) انجام
شده ،به پرورش مدل كاربردي بيوفيدبك و شكلگيري آن به شكل
امروزي كمك كرده ،ا ّما اصليترين حوزۀ تعريفكنندۀ بيوفيدبك
علم سايبرنتيك است كه بهطور مستقيم به تعريف پردازش ّ
اطالعات
و ارائة فيدبك در سيستمهاي گوناگون ميپردازد.
متغيري را
طبق يكي از اصول پايۀ سايبرنتيك ،فرد نميتواند
ّ

كنترل کند ،مگر آنکه ّ
متغير را دريافت کند؛
اطالعات الزم از آن
ّ
اين ّ
اطالعات را فيدبك مينامند .اصل ديگري نيز بيان ميدارد كه
وجود بيوفيدبك يادگيري را ممكن ميسازد .در بيوفيدبك كاربردي
هدف اصلي باال بردن آگاهي شخص نسبت به آنچه در بدن و حتّي
مغزش به وقوع ميپيوندد و افزايش قدرت كنترل بر آن است .با
ارائۀ اين تكنيك افراد فيدبكهاي واضح و مستقيمي را از سيستم
فيزيولوژي خود دريافت ميدارند كه به آنان در كنترل عملكرد اين
سيستم كمك میکند.
نوروفيدبك شكلي از بيوفيدبك است .اين دستگاه ميتواند هر
يك از امواج را اندازهگيري کند و كم و زياد شدنش را در قالب بازي
يا فيلم انعکاس دهد .مغز با آگاهي از وضعيت مختلف امواج مغزي
درواقع از وضعيت عملكرد خود آگاه ميشود و وقتي سعي ميكند
تا هر موج را به اندازۀ مطلوب برساند ،درواقع برای اصالح عملكرد
خود تالش كرده است .كمكم مغز اين كار را كام ً
ال فرامیگیرد و
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خودتنظيمي را ميآموزد؛ يعني ميتواند بدون كمك
دستگاه ،خودش را تنظيم كند .نوروفیدبک روشي
طي آن حسگرهايي كه
ايمن و بدون درد است كه در ّ
الكترود ناميده ميشوند ،به سر بيمار متّصل میشود.
در نوروفيدبك براساس پروتكلهاي مشخّ ص،
بازخوردهاي مناسب در جهت رفع ناهنجاري امواج
مغزي به بيمار ارائه ميشودّ .
اطالعات دريافتي با
دو مانيتور جداگانه در اختيار بيمار و درمانگر قرار
ميگيرد .در اين حالت هم بيمار و هم درمانگر قادر
خواهند بود که امواج مغزي بيمار را مشاهده كنند.
درنتيجه فرايندهاي ناهشيار و غيرارادي (ف ّعاليت
امواج مغزي) براي بيمار كام ً
ال محسوس ميشود
(از طريق مشاهدۀ آنها در رایانه) و بيمار با كمك
محركهاي ديداري -شنيداري قادر
درمانگر و ارائۀ ّ
طي
در
و
کند
كاري
ت
دس
را
ناهنجار
خواهد بود امواج
ّ
جلسات درمان آنها را به حالت هنجار تبديل كند.
در رايجترين روش مورد استفاده براي نوروفيدبك،
بيمار در مانيتور خود يك بازي ويديوئي انجام
ميدهد؛ البته برخالف بازيهاي رايج بيمار نبايد از
دست خود استفاده كند ،بلكه اين كار را از طريق
الگوي امواج مغزي خود انجام ميدهد .درمانگر در
طول درمان امواج مغزي و تحليلهاي صورتگرفته
از آنها را در مانيتور خود مشاهده ميكند و جريان
بازي را بهگونهاي هدايت ميكند تا الگوي مناسب
و بهنجار امواج مغزي ف ّعال شود .ايدۀ اصلي درمان
اين است كه مغز با مشاهدۀ ناهنجاري امواج خود
ياد ميگيرد که خود را اصالح کند .اين کار در روند
درمان و براساس اصول يادگيري صورت ميگيرد.
بیماریهای قابل درمان با نوروفیدبک
• اضطراب

متخصصان بهكارگيري نوروفيدبك
بسياري از
ّ
را برای درمان اضطراب يكي از عمدهترين موارد و
زمينههاي استفاده از نوروفيدبك ميدانند .اكثر آنان
معتقدند که اضطراب يكي از اولين بيماريهايي بود
كه به نوروفيدبك پاسخ داد .نتايج پژوهشي نشان
ميدهدكه در حدود  80تا %90از بيماران اضطرابي
با اين روش درمان شدهاند .برخي از اختالالت
اضطرابي -كه با اين روش درمان ميشوند -عبارتاند
از :اختالل وسواس فكري ـ عملي ،حمالت هراس،
فوبيها و اختالل استرس پس از سانحه.
• اختالالت يادگيري

اين اختالالت در سنين دبستان شايعاند .در اين
نوع اختالالت با وجود هوش طبیعی و عدم وجود
حسي ،كودك در يادگيري مشكل دارد .اين
نقص ّ
اختالالت موارد زير را در برميگيرد:
نقص توانايي براي شناخت واژهها ،خواندن ُكند و
نادرست ،مشكل در فهميدن و نام بردن اصطالحات
رياضي ،عملها و مفاهيم و گروهبندي ارقام ،رعايت
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مراحل رياضي ،شمارش ،جدول ضرب ،همچنین مشكل در يادگيري نوشتن لغات
و جمالت .نوروفيدبك در درمان اين اختالالت تح ّول بزرگي ايجاد كرده است .در
مكمل
مورد اختالالت يادگيري ،نوروفيدبك بهتنهايي پاسخگوست و نيازي به درمان ّ
ندارد .معموالً با كامل كردن يك دورۀ درماني ،بهبودي ثابتي حاصلميشود .تأثير
اين روش در چندين پژوهش علمي و معتبر نيز تأييد شده است.
•  اختالالت خواب

اولين تغييراتي كه مراجعهکنندگان عموماً بعد از شروع درمان با نوروفيدبك
مشاهده ميكنند ،تغيير و تنظيم خوابشان است ،بنابراين از نوروفيدبك در درمان
اختالالت خواب نيز میتوان استفاده کرد.
• صرع ،ضربۀ سر و سكتۀ مغزي

در انواع صرع و در مواردي كه داروها مؤثّر نبودهاند و بيماري بسيار مزمن و
غيرقابل كنترل بوده ،نوروفيدبك در درمان  70تا  %90از بيماران مو ّفق بوده است.
در اكثر موارد نوروفيدبك بايد با دارودرماني همراه باشد ،ا ّما حدود  %20از بيماران
ميتوانند مصرف دارو را پس از درمان با نوروفيدبك قطع كنند .تأثيراتي از اين
درمان در موارد ضربه به سر و سكتۀ مغزي نيز گزارش شده است.
• دردهاي مزمن و سردردهاي ميگرني

درمانگران و پزشكاني كه از نوروفيدبك براي درمان دردهاي مزمن وسردردهاي
شدت حمالت ميگرن در اكثر موارد
ميگرني استفاده كردهاند ،اعالم كردهاند كه وقوع و ّ
با استفاده از اين روش كاهش مييابد و حتّي از بين ميرود .در دردهاي مزمن نيز
نوروفيدبك به كاهش درد و كنترل آن (حتّي در موارد خيلي شديد) كمك كرده است.
•  افسردگي

در مورد بيماران مبتال به افسردگي اساسي -كه هيچ درماني براي آنها كارساز
نبوده-نوروفيدبك در اغلب موارد نتيجهبخش بوده است .در برخي از كشورها يكي
از بهترين و معمولترين درمانها براي افسردهخويي (افسردگي خفيفي كه بيش از
دو سال دوام دارد،ا ّما زندگي فرد را مختل نميكند) نوروفيدبك است.
•  سوء مصرف مواد

تحقیقات نشان داده كه در مقايسه با درمانهای ديگر برای اعتياد ،درمان با
نوروفيدبك از بسيارياز روشها مو ّفقتر بوده است .عالوه بر اين ،درمان با اين روش
درازمدت احتمالبازگشت به مصرف مواد
وسوسه و ولع فرد را كاهش ميدهد و در
ّ
مخدر را پايين ميآورد .از طريق نوروفيدبك ميتوان تمامي موارد اعتياد و سوء
ّ
مصرف الكل را نیز درمان كرد.
سجاد عبدی
دکتر ّ
مدرس دانشگاه گیالن
و
حرکتی
رفتار
ص
متخص
ّ
ّ
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ترس از بیحس نشدن دندان
حسی در درمانهای دندانپزشکی بهخصوص عصبکشی (درمان ریشه) نیاز اساسی است .یکی از ترسهای
بی ّ
رایج مراجعهکنندگان دندانپزشکی ترس از این است که حین انجام درمان درد داشته باشند و دندانشان
بیحس نشود .گاهی اوقات این ترس به تجربههای ناگوار و ناخوشایند گذشته برمیگردد ،مث ً
ال درمانهای
قبلی با درد همراه بوده است و مراجعهکننده خاطرۀ خوبی از درمان دندانپزشکی بهخصوص درمان ریشه
(عصبکشی) ندارد.
دکتر علی مرسلی

آیا دندانها بیحس نمیشوند؟
دالیلی وجود دارد که ممکن است بیحس شدن
دندانها را با مشکل مواجه کند ،ا ّما تقریباً تمامی این
موارد قابلحل است .بهجرأت میتوانم بگویم که تمام
دندانها بیحس میشوند ،بنابراین شما باید اطمینان
داشته باشید که در دندانپزشکی معاصر در هر صورتی
درمان با درد قرار نیست برای شما انجام شود ،ا ّما در
حسی کامل ممکن است دیرتر یا دشوارتر
برخی افراد بی ّ
تخصصی برای
بهدست آید که در این افراد تمهیدات ّ
حسی مورد نیاز است .در درمانهای
بهدست آوردن بی ّ
تخصص الزم را در سروکله
ریشه بهترین فردی که
ّ
متخصص درمان ریشه یا
زدن با این موارد دشوار دارد،
ّ
همان اندودنتیست است .اندودنتیستها دندانپزشکانی
تخصصی دیدهاند و تجربۀ
هستند که آموزشهای ویژۀ ّ
بیشتری برای درمان این موارد دشوار دارند.

حسی دندانها
مواردی که ممکن است سبب شوند تا بی ّ
بهدشواری بهدست آید:
 استرس و ترس :استرس و ترس از مهمترین عواملی است که باعث میشود
دندان شما بیحس نشود .با روشهای کنترل و مدیریت استرس میتوانید خیلی
از موارد مشکالت بیحس نشدن را حل کنید .استرس و ترس با روشهای مختلف
محرک درد در بیحس نشدن نقش دارد .در برخی موارد
ازجمله آزاد شدن موا ّد ّ
برای مدیریت استرس خود شاید نیاز به مراجعه به درمانگر یا حتّی نیاز به دریافت
دارو داشته باشید .قضیۀ استرس و بیحس نشدن مسیری دوطرفه است ،یعنی به
حسی بهسختی بهدست آید ،به دلیل تجربۀ درد
دلیل ترس شما ممکن است بی ّ
هم استرس شما هر بار اضافهتر میشود .این سیکل نیاز به شکسته شدن دارد
متخصص درمان ریشه و در موارد خیلی حاد درمان دارویی و مشاورۀ
که یک
ّ
ّ
روانشناسی میتواند این چرخۀ معیوب را متوقف کند و درمان آرامبخشی را برای
بقیه در
شما به ارمغان آورد .بهطور کلّی افراد مبتال به فوبیای دندانپزشکی بیش از ّ
معرض بیحس نشدن هستند .اگر قصد مراجعه به دندانپزشک دارید و میترسید،
به روانشناس مراجعه کنید.
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 بیماران با حملۀ پانیک :اگر سابقۀ حملۀ پانیک دارید ،حتماً
دندانپزشک خود را ّ
مطلع کنید .در مراجعهکنندگان با این سابقه
حسی تداعیکنندۀ حالتهای حملۀ پانیک است ،ممکن
چون بی ّ
حسی حتّی حمله
حسی وحشت داشته باشند یا با بی ّ
است که از بی ّ
شروع یا تشدید شود .در این افراد ممکن است نیاز به تمهیدات
خاصی قبل از شروع درمان باشد.
پیشدارویی و مالحظات ّ
حسی :بعضی از افراد ممکن است
 ترس از خفگی به دلیل بی ّ
که خیال کنند با بیحس شدن مجرای گلویشان بسته میشود یا
حسیهای دهانی
اینکه تن ّفسشان مختل میشود .انواع مختلف بی ّ
کوچکترین اختاللی در تن ّفس ایجاد نمیکنند .این اطمینان به شما
داده میشود که شما تن ّفس طبیعی خواهید داشت .گاهی ممکن است
حسی
حسیهای بالک ،ته گلوی خود احساس بی ّ
در بعضی از انواع بی ّ
هم بکنید ،ا ّما این حس کوچکترین اختاللی در تن ّفس به وجود
نمیآورد .همچنین رفلکس بلع شما از ناحیۀ دیگری در خارج دهان
منشأ میگیرد ،بنابراین بلع شما هم بهندرت ممکن است مختل شود.
مخدر
حسی :بیماران معتاد به موا ّد ّ
 بیماران مبتال به اعتیاد و بی ّ
و الکل اغلب ترس زیادی از بیحس نشدن دارند .این قضیه البته در
مخدری مانند کوکائین خاصیت
پژوهشها هم بررسیشده است .موا ّد ّ
ضد درد هستند ،ا ّما در افراد
بیحسکنندگی دارند و موا ّد افیونی هم ّ
معتاد به دالیل فیزیولوژیک و روانی ،مقاومت در برابر بیحس نشدن
حسی را از زمان افراد
ممکن است ایجاد شود یا اینکه ّ
مدتزمان بی ّ
عادی کمتر کند .کوکائین از برداشت نوراپینفرین ممانعت میکند،
حس درد تأثیر میگذارد،
روی دستگاه عصبی مرکزی هم بر تغییر ّ
مخدر بهطور کلّی
د
موا
ّ
همچنین روی فشار خون هم اثر میگذاردّ .
حسی و درد را تغییر میدهند ،بنابراین ممکن
پاسخ گیرندههای ّ
حسیهایی که روی این گیرندهها اثر دارند هم تغییر
است پاسخ بی ّ
کند؛ بهعالوه اختالالت استرسی و فوبیا در میان افراد مبتال به اعتیاد
مخدر و الکل بیشتر است و شیوع بیحس نشدن هم در این
به موا ّد ّ
افراد بیشتر است .اعتیاد بیماری خانمانسوزی است و نیاز به درمان
دارد ،ولی انجام درمان دندانپزشکی برای افراد مبتال به این بیماری و
حسی کامل با روشهای مختلف قابل انجام است و اعتیاد مانع از
بی ّ
این نیست که درمان بدون درد برای بیماران انجام شود.
 بیماران مبتال به اهلرزدانلوس :اهلرزدانلوس یک بیماری از
نوع اختالالت ارثی نادر بافت همبند است که در آن نقایص ژنتیکی
موجب بروز مشکالتی در تولید ،ساختمان یا فرآوری کالژن میشود.
عالئم آن افزایش محدود حرکات مفصل ،شکنندگی و افزایش قابلیت
ارتجاعی پوست است .تعداد افراد مبتال به این سندرم زیاد نیست ،ولی
برخی پژوهشها نشان داده که مبتالیان اهلرزدانلوس ممکن است
که در درمان دندانپزشکی بهدشواری بیحس شوند؛ البته استفاده از
حسی این بیماران را حل میکند.
بیحسکنندۀ متن ّوعتر مشکل بی ّ
 مو قرمزها :افرادی که بهطور ژنتیکی مو قرمز هستند ،دیرتر
و دشوارتر ممکن است بیحس شوند .همچنین درد بعد از درمان
هم در این افراد ممکن است بیشتر باشد .بهطور تیپیک افرادی که
بهطور ذاتی موی قرمز دارند و صورت آنها ککمکی است و در اروپا
حسیها و
بیشتر هستند ،در این گروه قرار میگیرند .البته انواع بی ّ
حسی مشکل این افراد را حل میکند و نباید
روشهای تکمیلی بی ّ
نگرانی از بابت بیحس نشدن داشته باشند.
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حسی
ترس از درد بی ّ
حسی بهطور کامل بدون درد نیست ،ولی با کارهایی
تزریق بی ّ
حسی و تزریق خیلی آرام و روشهای کنترل
مانند قرار دادن ژل بی ّ
روانی کاری میکنیم که کمترین اذیّتی احساس شود.
بیماران دندانپزشک هراس و ترس از بیحس
نشدن
ترس از عدم کنترل روی اندامها و بدن و ترس از عدم کنترل روی
درد در صورت بیحس نشدن ،یکی از مهمترین ترسهای افراد از
حسی است .معموالً به مراجعهکنندگان اطمینان داده میشود که
بی ّ
هر موقع احساس درد یا ناراحتی داشتند ،با عالمت آنان کار متو ّقف
میشود و به هیچوجه درمان با درد برای آنان ادامه پیدا نمیکند.
حتّی قراردادهایی مانند باال بردن دست بین دندانپزشک و بیمار
وضع میشود تا بیمار از کنترل خود روی روند ادامه و تو ّقف درمان
اطمینان حاصل کند.
تجربیات بد و منفی در گذشته بالطبع عامل تأثیرگذاری هستند،
ا ّما با مراجعههای جدید و ایجاد رابطۀ خوب با دندانپزشک جدید
این مشکالت برطرف میشود .صحبت قبل از جلسۀ درمان در مورد
حسی و کسب اطمینان از اینکه دندانپزشک همۀ تمهیدات
نحوۀ بی ّ
را برای درمان بدون درد برای شما تدارک خواهد دید ،کمک زیادی
به کاهش نگرانی شما میکند.
حسی در چند سال
ی
ب
تزریق
برای
بازار
تکنولوژیهای جدید در
ّ
ً
اخیر عرضهشدهاند ،ا ّما هیچکدام از این تکنولوژیها فعال نتوانستهاند
حسی داشته
تأثیری مانند حذف تزریق یا افزایش چشمگیر اثر بی ّ
باشند .درواقع با همان روشهای تزریق کالسیک هم تقریباً در تمام
حسی کامل و درمان بدون درد قابل دستیابی است.
موارد بی ّ
حسی
ترس از عوارض بی ّ
حسیهای معمول عوارض شناختهشدهای ندارند و از
بی ّ
حسی رایج
کمعارضهترین داروهای تولیدشده هستند .حتّی از بی ّ
دندانپزشکی لیدوکائین میتوان در خانمهای باردار در تمام مراحل
بارداری بدون نگرانی استفاده کرد .حالت ته ّوع ،گیجی ،خوابآلودگی
و ...عوارض بسیار نادری هستند و ممکن است منشأ استرسی هم
حسی باشند.
داشته باشند ،بنابراین نباید عامل نگرانی شما از تزریق بی ّ
حسی راحتتر و کاملی داشته باشیم؟
چه کنیم که بی ّ
مهمترین کار غلبه بر ترس و ایجاد کنترل بر نگرانیها و افکار
منفی است .اگر نگرانیهای خود را با دندانپزشک در میان بگذارید،
مطمئن باشید که توضیحات دندانپزشک کمک زیادی خواهد کرد تا
حسی دندان شما ممکن و قابل انجام است.
نگرانیهایتان رفع شود .بی ّ
شب قبل خواب کافی داشته باشید .وقتهای دندانپزشکی خود را
در مواقع پُراسترس یا زمانی که خیلی خسته یا بیمار هستید ،تنظیم
نکنید .اگر سابقۀ مشکالت بیحس نشدن داشتهاید ،حتماً به پزشک
خود ّ
اطالع دهید .میتوانید اگر منع مصرفی از نظر پزشکی ندارید،
یک ساعت قبل از مراجعه یک مس ّکن سادۀ بدون نسخه (مانند
ایبوپروفن  400میلیگرم) استفاده کنید.
دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
دندانپزشک،
ج ّراح
ّ
نشانی :کرج ،خیابان شهید بهشتی ،ساختمان پزشکان نور ،طبقۀ پنجم
واحد بیست تلفن026-34486484 :
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ارتودنسی درمانی
«اجباری» است یا یک
«انتخاب مناسب»؟

ّ
نامنظمی
برخی از افراد دارای فرم دندانی
هستند و همواره از این مشکل رنج میبرند .راه
ّ
حل مشکل هم در درجة اول ارتودنسی است.
با این حال درصد کمی از مردم معتقدند که
مراجعه برای ارتودنسی و انجام این درمان ،از
آنجا که موجب تغییر نسبی چهره میشود،
یک عمل زیبایی و غیرضروری است .حتّی
گروهی انجام ارتودنسی را دخالت در کار
دکتر صابر سیّد گوگانی خلقت میدانند ،زیرا معتقدند این چهرهای
است که خدا به آنان داده و همه چیز باید طبیعی و دستنخورده
باقی بماند .با این مقاله همراه باشید تا بدانید هزینهای که بابت درمان
ارتودنسی میپردازید ،صرف یک عمل لوکس و غیرضروری نمیشود.

متخصص ارتودنسی مراجعه نکنید؛ فرم نامرتّب و
با آن کنار بیایید و به
ّ
غیرعادی دندانها موجب مشکالتی در جویدن غذا و به دنبال آن هضم
متعددی
غذا خواهد شد .این درنهایت میتواند موجب مشکالت گوارشی
ّ
شود که شاید جبرانناپذیر باشد .همچنین این فرم نامرتّب دندانها ممکن
است باعث شود که شما در صحبت کردن نیز دچار مشکل شوید یا حتّی
حدی به مفصل ف ّکی شما وارد شود .بنابراین مراجعه برای
فشار بیش از ّ
درمان ارتودنسی را باید یک درمان به حساب آورد و چه بسا یک درمان
پیشگیرانه که از مراجعات بعدی شما برای درمانهای دیگر جلوگیری
توجه کنید که انسانها ممکن است به
میکند .از دیدگاه مبحث زیباییّ ،
«زیبایی» یا خصوصیات زیبا عادت کنند ،ولی به زشتی عادت نمیکنند.
بنابراین اگر مشکالت دندانها باعث ظاهر نازیبایی برای شما شده باشد،
توجه دیگران خواهد شد!
این نازیبایی موجب جلب ّ

چرا نیاز به درمان ارتودنسی پیدا میکنیم؟
شاید بهترین توضیح برای ضرورت مراجعه برای درمان ارتودنسی
ّ
جواب به این سؤال باشد که اص ً
نامنظمی فرم دندانها چیست؟
ال علّت
متخصصان ارتودنسی اجتناب از عملهای غیرضروری را توصیه
همۀ
ّ
میکنند و مانند اکثریت مردم دستکاری بیدلیل در چهرهای را که
خدا ما را با آن آفریده ،درست نمیدانند ،ولی باید بدانید علّت فرم بد
دندانها عملکرد طبیعی بدن نیست؛ در حقیقت فرم نامرتّب دندانها
میتواند ناشی از عملکرد نادرست عوامل طبیعی مانند ژنتیک و یا
حتّی ناشی از سهلانگاری و عدم رعایت توصیههای بهداشتی -که
متخصصان دهان و دندان حتّی در مورد دندانهای شیری میدهند-
ّ
باشد ،بنابراین باید نسبت به رفع این حالت غیرطبیعی اقدام کرد.

آیا من از عهدۀ هزینۀ ارتودنسی برمیآیم؟
اهمیت انجام ارتودنسی پی بردید ،ممکن
حاال که به ضرورت و ّ
است تصمیم بگیرید که برای ارتودنسی اقدام کنید و درمان خود را
شروع کنید .به خاطر داشته باشید که درمان ارتودنسی ذاتاً یک درمان
زمانبر است و پرداخت هزینهها در آن به صورت اقساط قابل انجام
است و احتماالً برای شما هم ممکن خواهد بود.

دندانها نامرتّب باشد ،مگر چه میشود؟
گروه دیگری معتقدند حتّی اگر دندانهایشان به دلیل اشتباهاتی که
انجام دادهاند یا به سبب مشکل ژنتیکی به این فرم درآمده ،باز هم با
همین فرم میتوانند کنار بیایند و مشکلی با آن ندارند .باید آگاه باشید
که عوارض این فرم غیرعادی دندانها تنها زشت شدن نیست که بخواهید

آیا فایدة ارتودنسی به هزینة آن میچربد؟
جواب نهایی را باید خود شما و خانوادهتان بدهید ،ا ّما جواب ما به این
سؤال این است :اگر واقعاً مشکلی در دندانها و صورت خود دارید که
با ارتودنسی قابل حل است و شما هم توان تأمین هزینة آن را دارید،
ارتودنسی ارزش وقت و هزینهای را که برای آن میگذارید ،خواهد داشت.
دکتر صابر سیّد گوگانی
متخصص ارتودنسی
ّ
نشانی :تهران ،بلوار سعادتآباد ،خیابان  ،31پالک  ،12ساختمان آرسام،
واحد 17تلفن021-88682747 :
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