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زپشكي و سالمت

تأثیر بیهوشی بر حافظه
در ایاالت متّحدۀ آمریکا ساالنه حدود
جراحی همراه بیهوشی
چهل میلیون ّ
انجام میشود .طبق گزارش دکتر علیرضا
زالی ،رئیس سازمان نظام پزشکی در سال
جراحی بزرگ
 1393حدود چهار میلیون ّ
با بیهوشی در کشور انجام شده است
متخصص بیهوشی
که نزدیک پنج هزار
ّ
جراحی را
کنترل بیهوشی این اعمال ّ
دکتر کاوه ماهوتی زرعی برعهده داشتهاند و حدود هزار بیمارستان
جراحی درگیر آن بودهاند؛ این اعمال
دولتی و غیردولتی و مرکز ّ
توجه
جراحی با حداقل عوارض انجام شده است .با وجود این باید ّ
ّ
ِ
جراحی بر ساختار
اعمال
و
بیهوشی
د
خو
بیهوشی،
داروهای
تأثیر
به
ّ
جراحان محترم
و
بیهوشی
صان
متخص
ذهن
در
بیماران
حافظۀ
و
مغز
ّ
ّ
وجود داشته باشد ،بهویژه در دو گروه س ّنی کودکان و سالمندان .در
جراحی عوارضی مانند مشکالت
کودکان زیر چهار سال تحت عمل ّ
گفتاری ،افت ضریب هوشی و کاهش تراکم ما ّدۀ خاکستری در مناطق
پشتی مغز دیده میشود .طبق بررسیها مشاهده شده است که ما ّدۀ
خاکستری مغز بیشتر در مناطق لوب پس سر و مخچه کاهش پیدا
کرده است که این مناطق بیشتر نقش هماهنگی و تنظیم عملکرد
عضالت بدن را برعهده دارند .همچنین بیهوشی عمومی در افراد
سالخورده ممکن است باعث کاهش حجم مغز و قدرت ذهنی شود و
خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقل را تا  35درصد افزایش دهد .التهاب
در بافتهای عصبی ،اختالل شناختی ،ایجاد پالک بتا آمیلویید و
پیشزمینۀ ابتال به بیماری آلزایمر هم دیده میشود .همچنین افراد
میانسال نیز در معرض خطر کاهش ادراک و از دست رفتن حافظه
پس از بیهوشی قرار دارند و اصوالً در همۀ سنین این عوارض ممکن
مدت زمان بیهوشی است.
است رخ دهد و مهمترین عامل خطرآفرین ّ
اختالالت عملکرد آزمایشهای نوروسایکوتیک و کاهش یادگیری
مدت ،تسریع و بدتر شدن روند اختالل حرکتی
شفاهی و حافظۀ کوتاه ّ

نیز دیده میشود .دلیل اختالل  POCDیا اختالل شناخت پس از
جراحی است و ربطی به کاهش
عمل ،پاسخ التهابی بدن به استرس و ّ
اکسیژن و كاهش میزان اكسیژن خون شریانی ندارد و بهطور یکسان
پس از بیهوشی عمومیو رژیونال (بیهوشی موضعی) رخ میدهد.
جراحیهای سیستم عصبی ،همچنین
جراحی قلب و ّ
در اعمال ّ
جراحیهای سنگین دیگر مانند پیوند عضو ،برداشتن روده،
ّ
هیسترکتومی (برداشتن رحم) ،تعویض استخوانهای لگن و،...
جراحی ،بروز عفونت پس
سن باال طول ّ
همچنین ّ
مدت بیهوشی و ّ
جراحی ،بیماریهای همراه مانند دیابت و فشار خون کنترلنشده،
از ّ
سابقۀ قبلی مشکل ذهنی ،سابقۀ سکتۀ مغزی ،تحصیالت اجتماعی
پایین ،کنترل بد درد و استرس حین و پس از عمل ،بیخوابی بیمار
جراحی همه از عوامل افزایش خطر اختالل ذهن و
قبل و پس از ّ
حافظه هستند .اگر درد را بهموقع کنترل کنیم ،از مس ّکن و داروهای
ضد التهاب بهخوبی و بهموقع بهره بگیریم ،دمای بدن را حین و پس
ّ
از عمل بهخوبی کنترل کنیم ،بیماریهای زمینهای مانند اشکاالت
تیروئید ،دیابت و فشار خون را بهخوبی کنترل کنیم ،بیماریهای
زمینهای قلبی ،کلیوی کبدی ،بافت همبند و نئوپالزیهای بیمار را
بهخوبی بشناسیم و بیهوشی مناسب بدهیم و خواب بیمار را برایش
خوب کنترل کنیم ،تا حدود زیادی از عوارض نامبرده جلوگیری
توجه داشت که اختالل عملکرد مغزی در اعمال
کردهایم .باید ّ
ّ
جراحی مغز و سیستم عصبی بسیار بیشتر دیده میشود که دقت
ّ
جراح مغز و اعصاب را میطلبد.
بیشتر همکاران ّ
خوشبختانه در بیمارستانها و مراکز درمانی استان گیالن
متخصصان بیهوشی کارآزموده و امکانات مناسب
با استفاده از
ّ
حد معمول و قابل قبولی وجود دارد.
بیمارستانی ،این عوارض در ّ
دکتر کاوه ماهوتی زرعی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
تلفن013-33565011-19 :
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چگونه از پوکی استخوان جلوگیری کنیم؟
استخوانها بافتی زنده و همیشه درحال سوختوساز هستند ،یعنی از سویی استخوان ساخته میشود و از سوی دیگر
تخریب میشود .در جوانی سرعت ساخت بیشتر است و در دوران میانسالی سرعت تخریب بیشتر میشود و برای همین
مشکل پوكی استخوان به وجود میآید كه این مسئله در زنان در دوران قبل از یائسگی شدیدتر است.
زنان باید در سنین بارداری و باروری مراقب بدن خود باشند كه این كار باعث سالمت بدن و استخوانها در سالهای
بعد میشود .مراقبت از استخوانها هم مثل مراقبت از قلب است .اگر برای شما تشخیص پوكی استخوان داده شده است،
حتماً باید زیر نظر پزشك باشید ،ا ّما اگر این بیماری را ندارید ،برای آنكه در سالهای بعد به آن مبتال نشوید ،باید حتماً
اقدامات الزم را انجام دهید.
دکتر محسن مردانی

داشتن رژیم غذایی مناسب برای استخوانها صرفاً به معنای خوردن
موا ّد حاوی كلسیم و سایر موا ّد معدنی نیست .رژیم غذایی دوستدار
استخوانهای شما كمتر موا ّد اسیدی را در خود دارد (گوشت قرمز،
شكر ،سودا و موا ّد غذایی فرآوریشده و كنسروها اسیدی هستند)
و بیشتر موا ّد قلیایی دارد (میوههای تازه و سبزیجات در گروه موا ّد
غذایی قلیایی جای میگیرند).
مكملهای
اگر غذاهای شما فاقد كلسیم كافی است ،میتوانید از ّ
كلسیم استفاده كنید تا روزی  500تا  800میلیگرم كلسیم به بدن
خود برسانید .بدن برای جذب كلسیم به ویتامین  Dنیاز دارد ،بدن
وقتی در مقابل نور خورشید قرار بگیرد ،شروع به ساختن ویتامینD
مدت در محیطهای دربسته و استفاده از
میكند ،ا ّما حضور طوالنی ّ
ضد آفتاب باعث میشود كه بسیاری از افراد دچار كمبود
كرمهای ّ
ویتامین Dشوند .به هرحال اگر شیوۀ زندگی شما به گونهای است
مدت زیادی در تماس با نور آفتاب قرار نمیگیرید ،بهتر است از
كه ّ
مكملهای حاوی ویتامین  Dاستفاده كنید.
ّ

براساس نتایج آخرین تحقیقات ،برای داشتن استخوانهایی محکم
مصرف زیاد کلسیم و ویتامین  Dکافی نیست ،بلکه باید برخی عادات
غذایی بد خود را تغییر دهیم .پوکی استخوان مانند دیابت یا فشار
خون باال از بیماریهایی است که با متعادل نگاه داشتن رژیم غذایی
میتوان از ابتال به آن جلوگیری کرد .باید برخی موا ّد غذایی را که
برای بافت استخوانی مضر است ،محدود کرد و از عادات غذایی زیر
اجتناب کرد:
• نوشیدن زیاد قهوه :مصرف روزانۀ قهوه از جذب بهتر کلسیم
جلوگیری میکند .هرچه میزان کافئین وارد شده به بدن بیشتر باشد،
کلسیم بیشتری از طریق ادرار دفع میشود.
ّ
• مصرف نوشابههای گازدار :نوشابههای گازدار به علت داشتن
کافئین و اسید فسفریک  -اسیدی معدنی که از جذب کلسیم
جلوگیری میکند -برای استخوانها مضر است.
حد نمک برای سالمتی مضر
• مصرف زیاد نمک :مصرف بیش از ّ
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مصرف دارو

هورمونها

است .عالوه بر افزایش خطر بیماریهای قلبی -عروقی با مصرف زیاد
نمک ،هرچه میزان نمک مصرفی فرد بیشتر باشد ،دفع کلسیم در
ادرار و عرق فرد نیز بیشتر میشود.
• مصرف زیاد گوشت :رژیم غذایی غنی از گوشت و پروتئینها نیز
برای استخوانها ضرر دارد .در جریان هضم موا ّد غذایی ،پروتئینهای
حیوانی اسیدهایی همچون اسید فسفریک ،سولفوریک و ...را آزاد
میکنند که  PHبدن را تغییر میدهد؛ هرچه  PHبدن اسیدیتر
باشد ،موا ّد معدنی بیشتری در استخوانها از دست میرود.

پوکی استخوان

ژنتیک

سموم زیست محیطی

رژیم غذایی
دخانیات

زپشكي و سالمت

استخوان سالم

اکسیداسیون

التهاب

• نوشیدن الکل :الکل نیز برای استخوانها مضر است ،زیرا ف ّعالیت
استئوبالستها (سلولهای سازندۀ استخوان) را متو ّقف میکند.
فراموش نشود که الکل میتواند موجب اختالالتی در حفظ تعادل فرد
شود که بهویژه در افراد مسن موجب شکستگی استخوانها میشود.
پوکی استخوان باعث ضعیف شدن استخوانها میشود و خطر
شکستگی استخوانها را افزایش میدهد .زمانی که شما دچار پوکی
استخوان هستید ،با افتادنهای عادی یا ضربههای معمولی یا در
مراحل شدید حتّی با یک سرفه ممکن است استخوانهای شما
بشکند .شکستگیهای مربوط به پوکی استخوان معموالً در لگن ،مچ
دست و ستون فقرات رخ میدهد ،بنابراین در شرایطی که مبتال به
این بیماری هستید ،با رعایت نکات یاد شده میتوانید از آسیبهای
احتمالی جلوگیری کنید.
دکتر محسن مردانی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ آرتروسکوپی شانه و زانو و صدمات ورزشی
ّ
و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول
تلفن013-33125776 :

www.dr-mardani.ir

ضربۀ مغزی احتمال ابتال به آلزایمر را افزایش میدهد!

ایرنا :براساس خبری از پایگاه مدیکالساینس ،محقّقان با بررسی حدود  2.8میلیون مورد در دانمارک دریافتند که آسیب ناشی از ضربة مغزی
شدت و ویژگیهای آن
با افزایش احتمال زوال عقل مرتبط است .ضربۀ مغزی حاصل اصابت یک نیروی خارجی به قشر مغز است و براساس ّ
طبقهبندی میشود.
این پژوهش نشان میدهد که یک ضربۀ مغزی شدید احتمال زوال عقل را  35درصد و آسیب مالیم یا خفیف این احتمال را تا  17درصد افزایش
میدهد .آنچه پژوهشگران را شگفتزده کرده این است که حتّی یک ضربۀ خفیف نیز میتواند احتمال ابتال به زوال عقل را  17درصد افزایش دهد.
محقّقان معتقدند که ضربه به مغز میتواند برای بیمار هشداری باشد تا با ف ّعالیت بدنی ّ
منظم ،درمان فشار خون باال ،دیابت ،افسردگی و کاهش وزن
احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش دهد .از طرفی در صورت بروز آسیب مغزی روشهایی مانند توانبخشی شناختی در درمان نقایص شناختی مؤثّر
است .با وجود پیشرفت علم در زمینۀ پیشگیری و درمان زوال عقل ،آمار مرکز بینالمللی آلزایمر نشان میدهد که در حال حاضر  47میلیون نفر
در سراسر جهان به زوال عقل مبتال هستند و این تعداد تا سال  2050میالدی به  131.5میلیون نفر ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه میرسد.
نتایج این پژوهش در نشریۀ  Lancet Psychiatryمنتشر شده است.
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نکـاتی در مـورد رنگ مـو
نخستین موا ّد آرایشیای که انسانها در مصر باستان ،ایران ،چین ،هند و یونان استفاده کردند ،رنگ مو بوده است.
موی سالم از نظر اکثر افراد به عنوان مویی غیر سفیدّ ،براق ،صاف و ابریشمی توصیف میشود و عالمتی از جوانی
و شادابی است .رنگ کردن مو برای حذف موهای سفید یا با اهداف زیبایی یک روشی قدیمی است .افراد مسن در
گذشته با استفاده از گیاهانی مانند حنا ،پوست گردو ،زعفران ،زردچوبه ،نیل یا ترکیبات فلزی مثل مس ،آهن و سرب
متأسفانه امروزه عالقه به استفاده از رنگ موهای شیمیایی در بین جوانان بیشتر شده
موهایشان را رنگ میکردند ،ا ّما ّ
که در نتیجه عوارض آن را نیز افزایش داده است.
دکتر رعنا رفیعی

ساقۀ مو از نظر میکروسکوپی از سه الیه تشکیل شده است:
کوتیکول ،کورتکس (قسمت اصلی ساقۀ مو) و مدوال (مغز مو).
کوتیکول مو مانند پولک ماهی سطح ساقۀ مو را میپوشاند و نقش
حفاظتی دارد .در اثر آسیب کوتیکول ،کورتکس یا قسمت اصلی
مضر محیطی قرار میگیرد .اکثرا ً رنگ
ساقۀ مو در معرض عوامل
ّ
موهای دائمی جهت نفوذ به کورتکس باعث آسیب کوتیکول مو و از
این طریق باعث از دست رفتن لطافت مو میشوند.
رنگهای مو چند دستهاند:
 رنگهای موی گیاهی مثل حنا
 رنگهای مو بر پایۀ امالح فلزی مثل رنگهای بر پایۀ امالح
سرب ،نقره ،مس
 رنگ موی ساخت بشر (سنتتیک) که به سه دستۀ مو ّقت،
نیمهدائمی و دائمی تقسیم میشود.
رنگ موی مو ّقت :جنبۀ آرایشی دارد .در این روش ما ّدۀ رنگی در

آب حل میشود و هیچگونه واکنش شیمیایی در ساختار یا کورتکس
مو ایجاد نمیکند و رنگدانهها در سطح کوتیکول مو قرار میگیرد
و وارد کورتکس یا ساقۀ مو نمیشود؛ بهراحتی با شستوشو پاک
میشود و میتواند بهعنوان یک گزینۀ امتحانی برای انتخاب رنگ
مو بهکار رود و احتمال واکنشهای آرژیک کمتری دارد.
رنگ موی نیمهدائمی :دوام آن روی موها بین پنج تا پانزده بار
شستوشوی موها با شامپو است .این رنگها عمدتاً با قابلیت اتّصال
باال به سطح کوتیکولهای مو ساخته شدهاند و بهمیزان کمی نیز به
بخش زیرین کوتیکول مو نفوذ میکنند .در رنگ کردن نیمهدائمی،
ما ّده اغلب مرکب از رنگدانههای کمپلکسی کبالت یا کروم است
که در یک حلاّ ل آلی حل شدند ،به دلیل اینکه از پراکسید در
ترکیب این رنگها استفاده نشده است ،هیچگونه واکنش شیمیایی
با رنگدانههای مو اتّفاق نمیافتد و ب ه دلیل به دام افتادن برخی از
رنگدانهها در زیر کوتیکول مو پایداری آن بیش از دستۀ قبل است.
شامپوهای رنگ مو ماندگاری باالیی ندارند و در دستهای بین
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رنگ موهای نیمهدائمی و دائمی قرار میگیرند .با شامپوهای رنگ
مو مولکولهایی ظریف به ساقۀ موها نفوذ میکنند و موها به صورت
فوری رنگ میگیرند و به صورت تدریجی بر اثر شستوشو رنگ خود
را از دست میدهند.
رنگ موی دائمی :اکثر رنگ موهای بازار از این نوع است که
شستوشوی موی سر با شامپو روی آن بیاثر است و استفاده از آن
راحتتر است .رنگ مو میتواند از نظر ظاهری بهصورت امولسیون
یا پودر باشد .این محصول با پیوندهای شیمیایی یا به دلیل آنکه
انحاللپذیری آن بسیار کمتر از مولکول واکنشدهنده است ،بهطور
دائم به مو متّصل میماند .رنگدانههای دائمی عموماً از مشتقّات
فنیلن آمین سولفوریکاسید یا اسید پارافنیلن دیآمینو سولفوریک
به دست میآید .ترکیبات مؤثّر را در محلول آبی صابون یا پاککننده
شامل آمونیاک -که محلول را قلیایی میکند -بهکار میبرند ،سپس
ما ّدۀ رنگی با پروکسید هیدروژن ،اکسید میشود تا رنگ مطلوب
تولید شود .آمینها معموالً اکسید شده و به ترکیبات نیترو تبدیل
میشوند.
اولین رنگ موی دائمی در سال  1907از ایزومر چپگرد پارافنیلن
متأسفانه ترکیب مذکور در غلظتهای
دیآمین ( )PPDساخته شدّ .
باالتر از  %60سرطانزا شناخته شده است .در حال حاضر غلظت
 PPDکمتر از  %2توصیه شده است؛ رنگهای مورد مصرف در
توسط سازمانهای نظارتی مورد بازبینی
صنایع تولیدی رنگ مو ّ
قرار میگیرد و در صورت وصول گزارشهایی مبنی بر سرطانزا
بودن یا ایجاد عوارض شدید از لیست رنگهای مجاز حذف میشوند.
رنگهای دائمی عموماً حاوی رنگدانههای اکسیدشونده هستند؛ این
رنگدانهها در مو نفوذ میکنند ،بعد اکسید میشوند و محصولی
رنگی تولید میکنند.
تحقیقات قبلی نشان داده است که استفادۀ بیش از نه بار در سال
از رنگ مو خطر ابتال به سرطان خون از نوع لنفوم غیر هوچکین و
احتمال بروز سرطان مثانه را افزایش میدهد که البته این موضوع
متأسفانه
مربوط به رنگهای استفادهشدۀ قبل از سال  1980است.
ّ
این خطر در آرایشگرانی که بهطور مداوم بیش از  35ساعت در
هفته در معرض ترکیبات رنگ مو هستند ،هنوز وجود دارد .از آنجا
که سه ماهۀ اول بارداری زمان شکلگیری جنین است و جنین در
حساس و آسیبپذیر است ،به زنان باردار توصیه
این زمان بسیار ّ
شده تا پایان دوران بارداری از رنگهای شیمیایی استفاده نکنند.
آسیب موها ناشی از رنگ مو شامل خشکی ،مشکالت شانه زدن
و حالت دادن مو به دلیل آسیب کوتیکول ،ریزش مو ،شکنندگی و
حساسیتهای پوست سر ،شورۀ سر ،خارش و حتّی
بروز موخورهّ ،
قرمزی و سوختگی پوست سر میشود .واکنشهای آلرژیک گاهی
اوقات حتّی منجر به ورم پلک و پیشانی ،لب و بهندرت واکنشهای
تهدیدگر حیات میشود.
حساسیتزای موجود در رنگ موهای دائمیPPD
مهمترین ما ّدۀ ّ
است ،ولی سایر ترکیبات نظیر امالح فلزات ،آمونیاک و پراکسید
حساسیتهای پوستی شوند ،بنابراین
هیدروژن نیز میتوانند باعث ّ
قبل از هر بار رنگ کردن مو سطح کوچکی از پشت گوش یا سطح
جلوی ساعد زیر آرنج را با استفاده از آب و صابون تمیز کنید ،مقداری
از رنگ موی آمادهشدۀ مورد نظر را در محل بمالید و بگذارید خشک
شود ،پس از  48ساعت محل را با آب و صابون بشویید ،در صورتی
حساسیتی دیده نشد ،میتوانید موهای خود
که هیچگونه التهاب یا ّ
را رنگ کنید .این آزمون هر بار قبل از رنگ کردن موها باید انجام

شود .احتمال واکنشهای متقاطع نسبت به  PPDموجود در رنگ
مو با سایر مواد مثل رنگ آزوی موجود در بعضی غذاها ،بعضی
ضد سل،
داروهای سولفوردار مثل کوتریموکسازول یا داروهای ّ
ضد آفتابها ( )PABAوجود
حسی و موا ّد موجود در ّ
بعضی موا ّد بی ّ
توجه به این موضوع الزامی است .افراد
دارد ،بنابراین در این افراد ّ
حساس به رنگ موی دائمی احتماالً میتوانند از رنگ موی مو ّقتی
ّ
توجه داشت که در حنای هندی
یا گیاهی استفاده کنند ،ولی باید ّ
توجهی از  PPDوجود دارد.
با وجود نامگذاری آن غلظتهای قابل ّ
در کل توصیه میشود عالوه بر انجام آزمایش پوستی از قرار دادن
توسط شرکت سازنده
رنگ مو روی موها بیش از زمان توصیهشده ّ
خودداری کنید و پوست سر خود را پس از رنگ کردن موها کام ً
ال
با آب بشویید تا باقیماندۀ رنگ و سایر موا ّد شیمیایی مورد استفاده
ال از روی پوست پاک شود .در زمان رنگ کردن موها حتماً
کام ً
از دستکش وینیل استفاده کنید و رنگ موهای مختلف را با هم
مخلوط نکنید .مکان مورد استفاده برای رنگ کردن موها بهویژه در
آرایشگاهها حتماً باید دارای تهویۀ مناسب باشد و در صورت امکان از
ماسک فیلتردار استفاده شود .با وجود اینکه جهشزا بودن ترکیبات
بهکار رفته در رنگ موهای مجاز اثبات نشده ،ولی بهتر است از رنگ
کردن موها بهویژه در سه ماهۀ اول بارداری پرهیز شود.
رنگ موهای مجاز آنهایی هستند که دارای برچسب از وزارت
بهداشت و تاریخ تولید و انقضا باشند و غلظت  PPDباید کمتر از
توجه به آسیب کوتیکول ساقۀ مو در اثر رنگ مو استفاده
 %2باشد .با ّ
از ترکیبات حاوی روغن آرگان ،سیلیکون ،الکتیک اسید و ترکیباتی
از این دست -که در نرمکنندۀ مو وجود دارد -توصیه میشود .بهتر
است در صورت سفیدی موها در هر نوبت رنگ فقط ریشههای
سفید مو رنگ شود و از تغییر مداوم ّ
کل رنگ مو خودداری شود .در
مجموع توصیه میشود برای کاهش عوارض استفاده از رنگ مو این
مواد حداکثر چهار بار در سال استفاده شود.
دکتر رعنا رفیعی
تخصصی درموپاتولوژی
فلوشیپ
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن013-33541001-2 :
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دوبیـنی
دوبیـنی
از دالیل ایجاد تصویر شبحمانند میتوان قوز قرنیه
یکی از استادانم تعریف میکرد :عصر یک روز پائیزی ،از
عرض خیابانی فرعی در حال عبور بودم .خیابان نسبتاً
و دیگر بیماریهای آن را نام برد .درمان این مسئله
گاهی دشوار میشود و از راههای درمانی آن میتوان
خلوت بود و صدای ماشینی که از دور و با سرعت به
جراحی قرنیه و پیوند آن را
توجهم را جلب کرد .به محض آنکه
سمتم میآمدّ ،
عینک و لنز تماسی تا ّ
برشمرد .خشکی چشم و بیثباتی الیة اشک دیگر
سرم را به سمت ماشین برگرداندم تا فاصله را برای
دلیل ایجاد تصاویر شبحمانند است که درمانهای
ماندن یا عبور از خیابان بسنجم ،اتّفاق عجیبی افتاد
جراحی و مراقبتهای خاص خود را
که نزدیک بود به قیمت جانم تمام شود.
دارویی و یا ّ
میطلبد.
بی آنکه تا آن لحظه سابقة مشکل چشمی یا حتّی
عليرضا رفعتيفرد
جراحیهای انکساری (به اصطالح
خاصی داشته باشم ،ناگهان دچار
بیماری جسمی
ّ
یکی از عوارض ّ
دو
بدتر
همه
از
شد.
برابر
دو
ناگاه
ه
ب
بود،
اطرافم
محیط
در
هرچه
دوبینی شدم.
جراحی لیزری) -که به قصد رفع عیوب
عامیانه ّ
اتومبیل همرنگ و همشکلی بودند که بهسرعت و با چراغ و بوقزنان به سمتم
انکساری انجام میشود -نیز دلیلی دیگر برای این
مشکل است که اکثرا ً
میآمدند.
بی آنکه بدانم و بیاختیار بر جایم میخکوب
مو ّقتی است و با درمان
شدم .میدانستم که چشمم دچار انحرافی ناگهانی اگر شما هم در موقعیتی خطیر قرار گرفتید ،بدون مناسب برطرف میشود.
دلیل دیگری که
شده ،ا ّما نمیدانستم رفتن به جلو درست است دستپاچگی ترفندی را انجام دهید :بهسادگی و
متوجه میتوان به آن اشاره
یا ماندن در آن موقعیت .بهراستی تصویر کدام بهسرعت یکی از چشمان خود را ببندید تا
ّ
کرد ،آب مروارید است.
ماشین واقعی بود و کدام ناشی از کج شدن چشم؟ شوید که کدام تصویر واقعی و کدام جعلی است!
باید بهسرعت تصمیم خودم را میگرفتم  .ماندن یا
پخش نور عبوری از
رفتن؟ مسئله این بود! تا اینکه در آخرین لحظات،
عدسی کدر شدة چشم
.
...
رسید
قبل از آنکه ماشین به من برسد ،فکری به ذهنم
مبتال باعث درک تار یا دوتایی تصویر میشود.
اگر شما هم بدون سابقة قبلی و درحالیکه دیدتان طبیعی بوده ،ناگهان دچار
جراحی آب مروارید -که به جرأت شناختهشدهترین
ّ
ّ
جدی بگیرید.
دوبینی شدید ،موضوع را خیلی ّ
جراحی در علم پزشکی است-
آمیزترین
ت
قی
ف
مو
و
ّ
البته دوبینی لحظهای -که ممکن است ناشی از خستگی مفرط یا افراط در
درمان برگزیدة این بیماری محسوب میشود.
نوشیدن الکل باشد -مورد نظر نیست ،ا ّما دوبینی پایدار و یا راجعه میتواند به
تا اینجا اشارة ما به دوبینی و تصویر شبحمانند
دالیلی از قبیل ضربه به سر و مشکالت مغزی باشد .در اینگونه موارد و پس
ایجادشده در یک چشم بود ،ا ّما دوبینی میتواند
متخصصان مغز و
از مراجعه به چشمپزشک ممکن است فرد برای مشاوره به
دوچشمی باشد .به این معنی که فقط زمانی درک
ّ
اعصاب ارجاع شود.
میشود که هر دو چشم فرد مبتال باز و در حال رؤیت
گاهی اوقات تصویر دوم کمرنگ و تار است که در این حال به آن تصویر
اجسام و محیط اطراف باشد.
شبحمانند گفته میشود .باز هم در صورت بروز این مشکل تصمیم عاقالنه
علّت اینگونه دوبینی گاهی فلج نسبی یا ناگهانی
مراجعه به چشمپزشک است.
یک یا دو عضلة چشم و به هم خوردن تعادل و توازن
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دید دو چشم است که این مشکل خود ممکن است ناشی از
فلج یکی از اعصاب مغزی به عللی از قبیل دیابت ،ضربه به سر،
تومورهای مغزی ،بیماری ام اس ،فشار خون باال و مشکالت عروقی
مغز باشد .این وضعیت حتماً نیازمند معاینه و آزمایشهای پزشکی
طی چند
است ،ا ّما در برخی موارد نیاز به درمان ّ
خاصی نیست و ّ
ماه خود بهخود بهبود مییابد .گاهی هم فرد به درمانهایی مثل
تجویز مو ّقت عدسیهای منشوری برای یکی کردن دو تصویر و یا
جراحی انحراف نیاز پیدا
تمرینات و ورزشهای چشمی و نهایتاً ّ
میکند.
مدتی
چشمی
انحراف
شروع
از
اگر
که
باشید
داشته
توجه
ّ
ّ
طوالنی گذشته باشد -خصوصا در اطفال -مغز با نادیده گرفتن
یکی از تصاویر ،سعی میکند از درک آزاردهندة دو تصویر فرار
کند که البته هرچند مشکل به ظاهر کم میشود ،ا ّما ممکن است
با پنهان ماندن علّت اصلی خطرناک باشد.
در کل چون ممکن است مسئلة مرگ و زندگی در بین باشد،
فرد به محض درک دوبینی ،نیاز به یک معاینة کامل چشمی
متخصص
خواهد داشت که در ادامة تشخیص و درمان ،مشاوره با
ّ
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مغز و اعصاب نیز معموالً انجام میشود.
در مواردی هم بنا به دالیلی ،مث ً
ال به علّت نوسانات شدید
دوبینی ،درمان بسیار دشوار میشود .درمانهایی از قبیل بستن
متناوب چشمها در طول روز (مث ً
مدت یک ساعت)
ال هر چشم به ّ
و یا تار کردن یکی از شیشههای عینک بیمار و یا استفاده از
لنزهای تماسی خاص برای تار یا حذف یکی از تصاویر راهکارهای
درمانی پیشنهادی هستند.
و ا ّما اگر شما هم در موقعیتی خطیر مثل آنچه برای استاد من
پیش آمد ،قرار گرفتید ،بدون دستپاچگی ترفندی را که او بهکار
بست ،انجام دهید :بهسادگی و بهسرعت یکی از چشمان خود را
متوجه شوید که کدام تصویر واقعی و کدام جعلی است!
ببندید تا
ّ
اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مطهري ،ساختمان پزشكان خيّام،
واحد 5
تلفن013-3333۲۳۳۶ :

Email: monoptic@yahoo.com

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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آشنایی با پرتودرمانی داخلی
(براکیتراپی)

براکی در لغت به معنی نزدیک و تراپی به معنی درمان است و منظور از این اصطالح در پرتودرمانی این است که منبع
اش ّعه را نزدیک بافت تومور قرار میدهند و دز باالیی از اش ّعه بین دو تا شش جلسه به بیمار داده میشود .از براکیتراپی
بیشتر برای درمان تومورهای رحم ،گردن رحم (سرویکس) ،واژن ،حفرۀ دهانی ،نازوفارنکس ،رکتوم ،مری و ...بهتنهایی
مکمل آن استفاده میشود؛ البته کاربرد عمدۀ آن برای سرطانهای زنان
یا همراه با پرتودرمانی خارجی و به عنوان ّ
است.
دکتر فرزین دهسرا

پس از ویزیت و معاین ۀ بیمار ،صحبت کردن با وی و تصمیمگیری
برای انجام براکیتراپی ،بیمار به اتاق مخصوص براکیتراپی -که
در مراکز پیشرفت ۀ دنیا همان اتاق عمل با امکانات بیهوشی و با
حفاظتهای الزم برای جلوگیری از تشعشع موا ّد رادیواکتیو است-
هدایت میشود .بیمار روی تخت مناسبی دراز میکشد و پس از
ضد عفونی کردن محلّی که قرار است مورد براکیتراپی قرار گیرد
ّ
و تجویز داروهای الزم برای بیحس کردن موضع براکیتراپی یا
مواردی بیهوشی کامل بیمار ،لولههای مخصوصی به نام اپلیکاتور
ّ
محل مورد درمان قرار
که حاوی مواد رادیواکتیو است -داخلداده میشود.
براکیتراپی با دستگاه مخصوص براکیتراپی در اتاق مخصوص
(معموالً اتاق عمل بیمارستان) و حفاظتشدهای -که برای این
منظور اختصاص داده شده -انجام میگیرد .در این فرایند اپلیکاتورها
در داخل حفرۀ بدن بیمار (مث ً
ال داخل واژن) تحت شرایط بیهوشی
قرار داده میشود و اپلیکاتور نیز با شیلنگهای باریکی به دستگاه
براکیتراپی متّصل میشود.
ً
در اینجا منبع تابش اش ّعه به تومور ،موا ّد رادیواکتیو (مثال کبالت،
ایریدیوم و )...و به شکل ایمپلنت (موا ّد کاشتنی) هستند که داخل
لولههای پالستیکی یا فلزی مخصوصی -که همان اپلیکاتور نامیده
حسی
میشود -قرار میگیرد و این اپلیکاتورها در اتاق عمل تحت بی ّ
توسط کلینیکال
موضعی یا بیهوشی عمومی داخل بدن مریض ّ
انکولوژیست قرار داده میشود.
قبل از شروع تخلیۀ اش ّعه ابتدا موا ّد رادیواکتیو کاذب (سورس
توسط دستگاه براکیتراپی به داخل اپلیکاتورها و بدن
کاذب) ّ
بیمار هدایت میشود ،سپس از این قسمت بدن بیمار عکس گرفته
ّ
محل
میشود .پس از کنترل عکسها و اطمینان از صحیح بودن
توسط دستگاه
اپلیکاتورها و سورسهای کاذب ،سورسهای کاذب ّ
به داخل دستگاه کشیده میشود ،سپس تخلیۀ اش ّعۀ گاما آغاز
میشود.
براکیتراپی فقط برای تومورهای کوچک و محدود به یک ناحیه
کاربرد دارد ،مث ً
ال در سرطانهای زنان در صورت درگیری دیوارۀ
لگنی براکیتراپی بیفایده است .مهمترین روشهای براکیتراپی،
داخلحفرهای (اینترا کاویتاری) و داخلبافتی (اینتر استیشل) است.
در روش اول ایمپلنت رادیواکتیو در داخل حفر ۀ بدن مانند حفرۀ

جراحی و
رحم یا دهان قرار میگیرد .در روش دوم با کمک عمل ّ
بعد از برشهای الزم در بافت ،ایمپلنت نزدیک تومور قرار میگیرد،
مانند براکیتراپی داخل بافتی سارکوم بافت نرم ،سرطان پستان و
سرطان پروستات.
بعضی از این ایمپلنتهای رادیواکتیو باید برای بقیۀ عمر در
بدن بیمار بمانند ،ا ّما برخی دیگر بهطور مو ّقت و برای زمان
اندازۀ ایمپلنتها معموالً کمتر از

کوتاهی در بدن بیمار میماند.
یک سانتیمتر است ،بدیهی است که اپلیکاتورها -که لولههای
بزرگیاند و برای جاگذاری ایمپلنتها به کار میرود -در هرحال
از بدن مریض بعد از جایگزینی ایمپلنتها خارج میشود و دائمی
نیست.

شکل 1
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در این تصویر دستگاه براکیتراپی دیده میشود که شیلنگهایی
به آن متّصل است .این لولهها به لولههای دیگری به نام اپلیکاتور
که داخل بدن بیمار قرار میگیرد -متّصل میشود (اپلیکاتور دراین شکل نشان داده نشده) و منبع تشعشع را از داخل دستگاه از
طریق این شیلنگها به داخل اپلیکاتور در بدن بیمار انتقال میدهد
تا پرتودرمانی داخلی انجام شود .براکیتراپی در درمان تومورهای
محدود به یک ناحیه در سرطانهای رحم ،سرویکس ،واژن ،رکتوم،
حلق و مری کاربرد دارد( .شکل )2

اپلیکاتورهای سرطانهای زنان که در شکل باال دیده میشود،
حسی موضعی یا بیهوشی عمومی در داخل
در اتاق عمل تحت بی ّ
قسمت تناسلی بدن بیمار قرار داده میشود .این اپلیکاتورها از
طریق لولههای دیگری به دستگاه براکیتراپی متّصل میشود.
نحوۀ وارد کردن منابع تشعشع (سیدهای رادیواکتیو) و
نحوۀ خوابیدن مریض برای جاگذاری صحیح سیدها برای انجام
براکیتراپی پروستات در شکل  3نشان داده شده است .برای انجام
حسی موضعی یا بیهوشی عمومی الزم است.
این اقدام ،بی ّ
شدت تخلیۀ پرتودرمانی ،براکیتراپی را
برحسب سرعت و ّ
به سه دستۀ براکیتراپی با دز پایین ( ،)LDRبراکیتراپی با
متوسط ( )MDRو براکیتراپی با دز باال ( )HDRتقسیم
دز
ّ
میکنند .در براکیتراپی با دز پایین سرعت تخلیۀ اش ّعه پایین
مدت چند روز و گاهی بهطور
است و ایمپلنتهای رادیواکتیو به ّ
ّ
محل مورد درمان باقی میمانند و ممکن است نیاز به
دائم در
بستری بیمار در بیمارستان باشد ،در حالیکه در براکیتراپی با
دز باال سرعت تخلیۀ اش ّعه زیاد است و ایمپلنتها ممکن است
حد چند دقیقه در بدن باقی بماند ،سپس این منابع تولید
فقط در ّ
اش ّعه بعد از اتمام هر جلسه براکیتراپی دوباره به داخل دستگاه
کشیده میشود و از بدن بیمار خارج میشود .بدیهی است که در
براکیتراپی با دز باال حفاظت پرتوی بیشتری باید لحاظ شود.
متوسط نیز حالتی مابین این دو است که کاربرد
براکیتراپی با دز
ّ
چندانی ندارد.

شکل 3

شکل 2

عوارض براکیتراپی
قرارگیری اپلیکاتورها در بدن بیمار ممکن است فرایند
حسی
خوشایندی برای بیمار نباشد که البته با استفاده از بی ّ
موضعی یا حتّی بیهوشی عمومی در اتاق عمل بیمارستان انجام
آن برای بیمار و پزشک تسهیل میشود .پس از استقرار اپلیکاتور
توسط دستگاه براکیتراپی بیمار
و ورود ایمپلنت به داخل آن ّ
خاصی نخواهد داشت .بعد از انجام هر
دیگر درد و ناراحتی
ّ
جلسه براکیتراپی ممکن است بیمار درد و سوزش در ناحیۀ
تحت درمان داشته باشد که اغلب گذرا و خفیف است ،ا ّما همانند
پرتودرمانی خارجی ،بیمار بعد از اتمام هر جلسه احساس ضعف
و خستگی خواهد کرد که توصیه به استراحت بیمار بعد از اتمام
براکیتراپی میشود.
از آنجا که دز تخلیهشده به بافت تومور در براکیتراپی برد
محدودی دارد ،بافتهای اطراف تومور اش ّعۀ اندکی خواهند
خاصی نداریم ،بنابراین احتمال مواجهۀ
گرفت و انتظار عوارض ّ
دیگران حتّی با اش ّعۀ رادیواکتیو ایمپلنتهای دائمی بسیار اندک
خواهد بود .با وجود این در مورد اطفال و زنان باردار توصیه
میشود که از مواجهۀ زیاد با بیمارانی که ایمپلنت دائمی برای
براکیتراپی دارند ،خودداری کنند.
دکتر فرزین دهسرا
متخصص پرتودرمانی انکولوژی
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،ساختمان فاطیما ،طبقۀ
دوم
تلفن013-33132788 :
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چگونه

غبغب

را از بین ببریم؟

غبغب حالت برجستگی یا آویزانی زیر چانه است که
علّت ایجاد آن در افراد مختلف ،متفاوت است .وجود
غبغب ممکن است نشانۀ اضافه وزن یا چاقی باشد ،ا ّما
عوامل مختلفی میتوانند باعث ایجاد چربی اضافه در
ناحیۀ غبغب و زیر چانه شوند .با افزایش سن ،شروع
سن پوست ،افتادگی پوست ناحیۀ
پیری پوست و افزایش ّ
تحتانی صورت و زیر چانه منجر به ایجاد غبغب در ناحیۀ
تحتانی صورت میشود.
ّ
دکتر معصومه امامیسیگارودی ژنتیک نیز میتواند در ایجاد غبغب مؤثر باشد .افراد با
سابقۀ فامیلی وجود غبغب ،یا کمی االستیسیتی پوست به نظر میرسد که بیشتر در
مکرر در وضعیت نادرست
معرض ایجاد آن در سالهای عمرشان باشند .قرارگیری ّ
نیز میتواند باعث ضعیف شدن عضالت ناحیۀ گردن و چانه شود که با گذر زمان
منجر به ایجاد ظاهر افتادگی در ناحیۀ زیر چانه میشود.
درمان غبغب
جراحی لیفت گردن) و
درمان غبغب شامل درمانهای تهاجمی (لیپوساکشن و ّ
غیرتهاجمی (کرایولیپولیز ،آراف ترماژ ،مزولیپولیز) است.
روشهای جدیدتر در لیفت پوست و لیپولیز منطقۀ زیر چانه استفاده از لیزر دایود
و تکنیک اندولیفت است که در آن گرما به بافت هدف منتقل میشود و باعث پاره
مدت پوست
کردن دیوارۀ چربی بافت مورد درمان و ساخت کالژن و لیفت طوالنی ّ
مدتها
میشود .درواقع پوست شروع به بازسازی و بهبودی میکند که این تغییر تا ّ
تجمع نسبی
بعد از درمان ادامه دارد .استفاده از این روش برای درمان افتادگی و ّ
چربی در ناحیۀ غبغب مناسب است و در مقایسه با لیپوساکشن و سایر روشهای
غیرتهاجمی مزایایی دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:
• کمتهاجمیتر است.
متعدد نیست.
• نیاز به جلسات
ّ
• نیاز به ریکاوری ندارد.
• خونریزی ،هماتوم و برش وجود ندارد و نتیجۀ درمان بهسرعت دیده میشود.
همراهی آراف ترماژ با مزولیپولیز یا کرایولیپولیز و لیفتهای با نخ نتیجۀ کمابیش
مناسبی به همراه دارد ،ولی برای بیماران با سطح انتظار باال پیشنهاد نمیشود .در
حال حاضر تنها داروی مزوتراپی تزریقی مجاز جهت تزریق در این ناحیه Kybella
است.
دکتر معصومه امامیسیگارودی
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش خیابان  ،86برج کاوه ،بلوک  ،2طبقۀ 5
تلفن013-33111257 :

کمبود ویتامین دی
و احتمال افزایش
سردردهای مزمن!
ایران ارتوپد :در یک پژوهش جدید -که
محقّقان فنالندی انجام دادهاند -نشان داده است
که کمبود ویتامین دی میتواند احتمال بروز
سردردهای مزمن را افزایش دهد .پژوهشگران با
بررسی  2600مرد  42تا  60سال سطح خونی
ویتامین دی و میزان بروز سردرد در آنان را
بررسی کردند.
این بررسی نشان داد در گروهی که کمترین
میزان ویتامین دی را در خون خود داشتند،
شیوع سردرد مزمن دو برابر آنانی بود که
بیشترین میزان ویتامین را داشتند .منبع اصلی
ویتامین دی در بدن ساختهشدن آن در پوست
بر اثر تابش نور آفتاب است و در کشورهای با
آب و هوای ابری -که تابش آفتاب کمتر است-
کمبود ویتامین دی زیاد دیده میشود .البته
این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که
حتّی در کشورهای آفتابی هم بسیاری از مردم
شهرنشین در طول روز از تابش نور آفتاب به دور
هستند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ Scientific
 Reportsمنتشر شده است.
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خطرات کمکاری
تیروئید در بارداری
غدۀ تیروئید یکی از غدد داخلی است که
ّ
پروانهایشکل است و در قسمت جلو و
غدۀ تیروئید
پایین گردن قرار دارد .وظیفۀ ّ
ساخت هورمون تیروئیدی است .هورمون
تیروئید به انرژی بدن و عملکرد مغز،
قلب ،عضالت و سایر ارگانهای بدن کمک
میکند .حاملگی بر عملکرد تیروئید تأثیر
میگذارد و حتّی میتواند باعث تغییر سایز
دکتر زهرا عباسی رنجبر آن شود .شایعترین علّت کمکاری تیروئید
در بارداری بیماری خودایمنی هاشیموتو است .درمان ناکافی مادری
که قب ً
حد مادری که
ال دچار کمکاری تیروئید بوده ،یا درمان بیش از ّ
دچار پرکاری تیروئید بوده ،میتواند در بارداری باعث ایجاد کمکاری
تیروئید شود.
عوارض کمکاری تیروئید در زنان باردار به صورت کمخونی،
درگیری عضالنی (ایجاد درد و ضعف در عضله) ،نارسایی قلبی ،پره
اکالمپسی و اکالمپسی (مسمومیت حاملگی) ،اختالالت جفت ،وزن
پایین نوزاد و خونریزی پس از زایمان دیده میشود .این عوارض
بیشتر در موارد شدید بهوجود میآید و در موارد خفیف عالمتی ندارد.
در نوزاد هورمون تیروئید نقش اساسی در رشد جنین دارد.
کمکاری شدید تیروئید در مادر اگر درمان نشده باشد ،میتواند باعث
اختالل رشد مغز در جنین باشد ،بهخصوص در کسانی که کمبود ید
دارند ،این حالت بیشتر دیده میشود .البته اختالالت خفیف در رشد
مغز جنین در مواردی که مادر کمکاری خفیف دارد هم دیده میشود،
بنابراین بهتر است مادران آزمایش تیروئید را زمانی که تمایل به
بارداری دارند یا در ماههای نخست بارداری هستند ،بهخصوص
کسانی که عامل خطر ابتال به بیماری تیروئید را دارند ،انجام دهند.
اگر خانمی مبتال به کمکاری تیروئید باشد ،حتماً باید قبل از
بارداری از کنترل تیروئید خود اطمینان داشته باشد و بالفاصله پس
از بارداری هم آزمایش تیروئید انجام دهد .میزان نیاز به هورمون
تیروئید در بارداری حدود پنج تا پنجاه درصد افزایش مییابد ،حتّی
گاهی الزم است مقدار دارو دو برابر شود ،بنابراین باید مصرف
دارو هم با نظر پزشک افزایش یابد .درمان کمکاری تیروئید قرص
لووتیروکسن است که در بارداری هم مصرف آن بالمانع است.
طی بارداری آزمایش تیروئید باید هر شش تا هشت هفته
در ّ
کنترل شود .اگر مقدار لووتیروکسین تغییر داده شد ،باید چهار هفته
بعد آزمایش انجام شود .معموالً پس از زایمان مقدار دارو به میزان
قبل از بارداری خواهد رسید .باید د ّقت کرد که مصرف ویتامینها،
آهن و کلسیم با مصرف قرص لوتیروکسین حداقل سه تا چهار

ساعت فاصله داشته باشد.
برای پیشگیری از عوارض کمکاری تیروئید باید به نکات
توجه کرد:
زیر ّ
 همۀ خانمهایی که تمایل به بارداری دارند ،بهخصوص کسانی
که عامل خطر بیماری تیروئید را دارند ،از نظر تیروئید آزمایش شوند.
 زمانی که به علّت کمکاری تیروئید تحت درمان هستند ،باید
قبل از بارداری از طبیعی بودن آزمایش تیروئید اطمینان حاصل کنند.
 در بارداری میزان دارو نیاز به تغییر دارد که این کار باید تحت
نظر پزشک انجام گیرد.
طی بارداری
افراد در معرض خطر کمکاری تیروئید در ّ
 افرادی که در مناطق با یُد پایین زندگی میکنند.
 کسانی که سابقۀ فامیلی بیماری تیروئید دارند.
ضد پراکسیداز،
 سابقۀ شخصی وجود آنتیبادی مثبت بر ّ
سن باالی  30سال ،دیابت نوع یک ،سابقۀ رادیوتراپی
داشتن گواترّ ،
سر و گردن ،سابقۀ زایمان زودرس سقط ،سابقۀ چندقلویی ،چاقی
شدید ( BMIبیشتر از  ،)40نازایی ،سابقۀ عمل تیروئید و سابقۀ
مصرف داروهایی مانند آمیودارون و لیتیوم.
 خوشبختانه در حال حاضر همۀ نوزادان از نظر بیماری تیروئید
در بدو تولّد بررسی میشوند و موارد کمکاری تیروئید شناسایی و
تحت درمان قرار میگیرند.
 از نظر رژیم غذایی مصرف سبزیهای سبز مانند اسفناج و
کاهو مفید است .مصرف میوههایی مانند توتفرنگی ،بلوبری و
تمشک -که سرشار از آنتیاکسیدان هستند -توصیه میشود.
 غذاهای حاوی ویتامین دی و امگا  3باید مصرف شوند .این
غذاها شامل ماهی سالمون ،تخم مرغ ،مغز گردو ،تخم کتان و قارچ
است .لبنیات باید به میزان کافی مصرف شود .مصرف آجیل ازجمله
بادام درختی ،گردو ،تخم کدو و تخم کتان به عنوان میانوعده
توصیه میشود .از مصرف غذاهای گواترزا مانند انواع کلم ،سویا و
شیر سویا پرهیز شود ،همچنین مصرف احشا مانند کبد و کلیه -که
پر از اسیدهای چرب هستند -باید محدود شود.
دکتر زهرا عباسی رنجبر
تخصص غدد درونریز و متابولیسم
فوق
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،ساختمان دانا ،طبقۀ هشتم ،واحد ۸۳
تلفن013-۳۳۱۳۱۸۶۲ :
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مصرف داروها در

بـارداری

دکتر مهری نصیری

حدود  %3نوزادان دچار یک ناهنجاری
عمده هستند که در بدو تولّد شناسایی
میشوند .در  %3دیگر نیز تا پنج سالگی
یک ناهنجاری شناخته میشود و  8تا%10
دیگر نیز تا هجده سالگی دچار یک یا چند
ناهنجاری تکاملی یا عملکردی میشوند .در
اکثر موارد حدود  %65اتیولوژی نامشخّ ص
است و نکتۀ مهم این است که تنها کمتر
از  %1از نقائص مادرزادی ناشی از مواجهۀ
جنین با موا ّد شیمیائی ازجمله داروهاست.

اثر داروها در بارداری

در سه مرحله از بارداری داروها آثار متفاوتی دارند:
حد فاصل بین
مدت زمان دو هفتهای ّ
 دورۀ پیشالنهگزینی که ّ
لقاح و النهگزینی است و دورۀ همه یا هیچ نامگذاری میشود .در
این مرحله جنین از یک تودۀ سلولی متراکم تشکیل شده است .اگر
عاملی روی تعداد زیادی از سلولها اثر بگذارد ،باعث مرگ جنین
میشود و اگر روی تعداد کمی از سلولها اثر کند ،این آسیب جبران
میشود و جنین نم ّو طبیعی را ادامه میدهد.
 دورۀ رویانی که هفتۀ دوم تا هشتم حاملگی را شامل میشود.
در این مرحله اندامزایی وجود دارد ،بنابراین از نظر ناهنجاریهای
ساختمانی سرنوشتسازترین دوره قلمداد میشود.
 نم ّو عملکردی و بلوغ -که مربوط به هفتۀ ن ُه به بعد است-
که برخی اعضا همچنان آسیبپذیرند ،مثل مغز که در سرتاسر
دورۀ بارداری نسبت به تأثیرات محیطی (مانند مواجهه با الکل)
آسیبپذیر است.
پژوهشگران معتقدند حداقل یکی از عوامل ایجادکنندۀ چندین
ناهنجاری مادرزادی ازجمله نقائص لولۀ عصبی ،لبشکری ،کامشکری
و حتّی سندرم داون در مسیرهای متابولیک اسیدفولیک است .وجود
اسید فولیک برای تولید متیونین ضروری است .متیونین برای تولید
پروتئینها ،لیپیدها و میلین ضروری است .هیدانتوئین ،کارمازپین،
اسیدوالپروئیک و فنوباربیتال جذب فوالت را مختل میکند و در زنان

مبتال به صرع سبب کاهش فوالت و ایجاد ناهنجاری در جنین میشوند.
تجویز اسید فولیک پیش از بارداری سبب کاهش ناهنجاری
مادرزادی در مادران میشود ،همچنین در زنان باردار و مبتال به
صرع پزشک سعی میکند از کمترین دارو و با کمترین عارضه
استفاده کند .عامل دیگر -که سبب ایجاد ناهنجاری در جنین
میشود -الگوی ژنتیکی جنین است .بعضی جنینها نسبت به اثر
عدهای دیگر در مواجهه
حساسترند و دچار آسیب میشوند و ّ
داروها ّ
با همان مقدار دارو دچار آسیب نمیشوند.
آیا مصرف داروها و مواجهۀ پدر به سموم و آالیندههای
محیطی روی جنین اثر میگذارد؟

در برخی موارد مواجهۀ پدر با داروها یا آالیندههای محیطی
میتواند خطر بروز عوارض را در جنین افزایش دهد .سازوکار اثر
این مواد به دلیل اثر دارو یا سموم روی اسپرم و تغییر کروموزومی
اسپرم ،همچنین انتقال دارو یا سموم در مایع منی به محیطی که
جنین در آن قرار دارد ،است .ازجمله این مواد میتوان به سیگار،
مخدر -که سبب افزایش خطر نقائص
الکل ،سرب و برخی موا ّد
ّ
رفتاری در فرزندان میشود -اشاره کرد .تماس مردها با جیوه ،سرب،
حلاّ لها ،آفتکشها ،گازهای بیهوشی و هیدروکربنها میتواند با
سقط زودهنگام در همسران باردارشان همراه باشد.
انجام مشاوره قبل از بارداری

طی
قبل از بارداری در مورد مصرف داروها و لزوم مصرف آنها در ّ
بارداری و عوارض آنها روی جنین با پزشک معالج مشاوره انجام
شود .بهجز چند مورد استثنایی مهم ،اکثر داروها را -که بهطور رایج
تجویز میشوند -بهصورت نسبتاً بیخطر در دورۀ بارداری میتوان
مصرف کرد .در مصرف داروها باید به مفهوم خطر در مقایسه با
جدیتری
توجه کرد .برخی بیماریهای درماننشده تهدید ّ
منفعت ّ
متوجه
را در مقایسه با هرگونه خطر تئوری ناشی از مواجهه با دارو
ّ
مادر یا جنین میکند .برآورد کردن میزان خطر یا بیخطر بودن
درمانهای گیاهی مختلف دشوار است ،زیرا این درمانها تابع قوانین
کمیت تمامی اجزای تشکیلدهندۀ
 FDAنیستند ،بنابراین هویت و ّ
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آنها نیز غالباً ناشناخته است ،از این رو به زنان باردار توصیه میشود
طی
که از مصرف موا ّد ناشناخته خودداری کنند .مصرف داروها در ّ
بارداری باید با توصیۀ پزشک و تحت نظر پزشک باشد.
از مصرف داروهایی که برای دیگران تجویز شده باید پرهیز کرد،
همچنین مصرف صحیح داروهایی که پزشک تجویز میکند ،سبب
طی بارداری میشود،
درمان بیماری و پیشگیری از عوارض آنها در ّ
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بنابراین از قطع خودسرانۀ داروی تجویزشده نیز باید خودداری کرد.
دکتر مهری نصیری
مؤسسۀ
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو کادر درمانی ّ
ّ
درمان ناباروری مهر
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،مجتمع پزشکی دانا ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :

نکاتی مهم دربارۀ حرکات جنین
شايد يكي از بهترين و جالبترين مراحل بارداري حركتهای جنين باشد که مادر آن را احساس میکند .حركات جنين
از هفتۀ  ٧تا  ٨بارداري شروع میشود ،ولي مادر باردار از هفتۀ  ١٦تا  ٢٢بارداري مادر میتواند اين حركات را حس كند.
اين حس در مادران متفاوت است ،مث ً
ال مادران چاق -كه چربي شكمي حدود  ١٠تا  ١٥سانت دارند -ممكن است
بهخوبي این حركات را تشخيص ندهند .حركات جنين در ابتدا خفيف و كوتاه است ،ا ّما در ميانۀ بارداري حركات جنين
ّ
منظم و شديدتر میشود ،بهطوري كه بين هفتۀ  ٢٨تا  ٣٢بيشترين حركات جنين را داريم و از  ٣٢به بعد حركات
جنين به دليل كم شدن حجم مايع و افزایش اندازۀ جنين كاهش مییابد .در اواخر بارداري نیز حركات چرخشي كمتر
میشود و بيشتر حركت دست و پای جنين احساس میشود.
دکتر مرجان پورحیدری

در مواردی که مادر به حركت نداشتن جنين شک دارد ،بايد مقداری
غذا بخورد و به پهلو بخوابد و در حالت استراحت دستش را روي
مدت شصت دقيقه
شكم بگذارد ،سپس حركت جنينش را به ّ
بشمارد .البته در مورد تعداد حركت طبیعی اتّفاق نظر وجود ندارد،
ا ّما وجود ده حركت در يك ساعت مورد قبول است.
اگر در عرض دو ساعت جنين حركت نكرد ،مادر بايد سريعاً به
پزشك معالجش مراجعه كند .كاهش حركت جنين میتواند به دليل
كاهش رشد جنين و اختالل خونرساني به جنين باشد .همچنین
كاهش حركت میتواند به دليل كاهش مايع آمينوتيك و به خطر
افتادن جان جنين باشد.
چرخيدن بند ناف دور گردن جنين و گره خوردن آن میتواند

در ابتدا با افزايش حركات شديد ،سپس با كاهش حركات همراه
باشد .بنابراين توصيه میشود مادران باردار در ماههاي آخر حركات
جنينشان را كنترل كنند و در صورت كاهش يا عدم حركت جنين
مدت يك ساعت در حالت استراحت
در منزل غذايي بخورند و به ّ
حركات جنين را بشمارند و در صورت عدم حركت يا كم بودن
حركت حتماً در اسرع وقت با پزشك معالج خود تماس بگیرند يا به
يك مركز درماني مراجعه کنند.
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،ساختمان سپید ،طبقۀ اول
تلفن013-33114614 :
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مـردان
و
نابـاروری

ضد بارداری ارتباط جنسی
بچهدار شدن و بدون استفاده از روشهای ّ
وقتی یک زوج به ّ
مدت یک سال به قصد ّ
مرتّب و ّ
منظم داشته باشند و حاملگی اتّفاق نیفتد ،عنوان نازایی اطالق میشود .در حدود %50موارد علّت
نازایی مربوط به مردان است.
باید تأکید کرد که وجود ظاهر مردانۀ طبیعی ،توانایی برقراری ارتباط جنسی طبیعی ،وجود و خروج طبیعی
منی و حتّی داشتن فرزند در سالهای قبل ،هیچ یک مردان را از لزوم مراجعه به پزشک برای بررسی علل
نازایی بینیاز نمیکند.
دکتر رحیم تو ّکلنیا

اهداف ارزیابی مردان در ارتباط با نازایی عبارتاند از:
جراحی نازایی
 تشخیص علل قابل درمان ّ
طبی با ّ
 تشخیص علل ژنتیک قابل انتقال به فرزند
مهمی که ممکن است بدون ارتباط با
 تشخیص بیماریهای ّ
نازایی برای فرد خطرناک باشند و منجر به نازایی شده باشند ،مثل
سرطان بیضه
 تشخیص علل غیرقابل درمان نازایی و پیشنهاد استفاده از
روشهای لقاح مصنوعی یا جایگزین برای صاحب فرزند شدن.
طی مراحلی علل را بررسی میکند.
برای تعیین علّت نازایی پزشک ّ
تاریخچه و سابقه
از آنجاکه روشهای آزمایشگاهی چندانی برای بررسی علل نازایی
مهمی
در مردان وجود ندارد ،گرفتن شرح حال و تاریخچۀ افراد بخش ّ
از اقداماتی است که پزشک انجام میدهد ،بنابراین آقایان باید با د ّقت
به سؤاالت جواب دهند تا نتیجۀ بهتری بگیرند.

نکات مهم عبارتاند از:
مدت
 تاریخچۀ دقیق مسائل جنسی (مثل میل جنسی ،نعوظ و ّ
ارتباط بدون جلوگیری و دفعات ارتباط در هفته)
 سوابق مربوط به حاملگی (مثل داشتن فرزند از قبل و سقط
در همسر)
 نتایج بررسی قبلی مربوط به نازایی
مهم قبلی مثل دیابت و فشار خون
 سابقۀ بیماریهای ّ
جراحیهای مهم بهخصوص در ناحیۀ دستگاه
 سابقۀ ّ
تناسلی
 سابقۀ دقیق داروهای مصرفی در گذشته و حال
 سابقۀ شیمیدرمانی یا رادیوتراپی
 اعتیاد (سیگار ،قلیان و موا ّد مخدر و الکل)
 شغل و تماس با موا ّد شیمیایی
 موارد نازایی در خانواده و فامیل نزدیک
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معاینۀ بالینی
در افرادی که به دلیل نازایی مراجعه میکنند ،ابتدا معاینۀ
عمومی بدن ،سپس معاینۀ اختصاصی منطقۀ تناسلی انجام
میشود .در معاینۀ عمومی مسائل مهم عبارتاند از قد و
وزن ،چاقی ،کیفیت رشد موهای جنسی و صورت ،وضعیت
جراحی احتمالی قبلی
پستانها و جای باقیمانده از اعمال ّ
بهخصوص در زیر شکم .در معاینۀ ناحیۀ تناسلی ،اندازۀ آلت
تناسلی و بیضهها و بررسی اجزای مربوط مثل مجاری مربوط
به انتقال منی بسیار مهم است.
بررسیهای آزمایشگاهی
پزشک ممکن است براساس شرح حال و معاینۀ بالینی
بررسیها و آزمایشهای مختلفی را الزم بداند ،ا ّما آنچه در
همۀ مراجعهکنندگان جهت بررسی نازایی باید انجام گیرد،
آزمایش منی است .این آزمایش تا حدودی وضعیت هورمونی،
ف ّعالیت بیضهها ،ف ّعالیت غدد جنسی مؤثّر در تولید منی و
مجاری انتقال منی از بیضه تا خارج بدن را مشخّ ص میکند،
باید دانست که آزمایش اسپرم بهتنهایی تعیینکننده نیست و
نمیتوان براساس گزارش آزمایش منی تکلیف دقیق و قطعی
زوج را مشخّ ص کرد زیرا:
• پارامترهای اندازهگیریشده در آزمایش منی از یک فرد
در زمانهای مختلف میتواند بسیار متفاوت باشد ،بنابراین
حداقل دو یا سه آزمایش از یک فرد به فاصلۀ چند هفته
الزم است.
• جواب یک نمونه در آزمایشگاههای مختلف ممکن است
متفاوت باشد ،به همین دلیل بهتر است این آزمایش در مرکز
درمان ناباروری انجام شود.
حد دقیقی برای پارامترهای طبیعی و غیرطبیعی وجود
• ّ
ندارد ،بسیاری از افرادی که صاحب فرزند هستند ،ممکن
است در آزمایش منی پارامترهای غیرطبیعی داشته باشند.
• هیچ کدام از پارامترهای گزارششده در آزمایش منی
بهتنهایی تعیینکنندۀ توانایی باروری در زوج نیست.
• نقش شرایط همسر در تشدید یا جبران مشکل مرد
که با آزمایش مشخّ ص شده است -کام ًتوجه است،
ال قابل ّ
مثل سن.
خاصی (مثل فقدان منی یا فقدان اسپرم
موارد
در
فقط
•
ّ
در منی یا بیحرکتی کامل اسپرمها یا نقص سر همة ()%100
اسپرمها میتوان با اطمینان به زوج گفت که حاملگی طبیعی
اتّفاق نخواهد افتاد.
همانطور که گفته شد پزشک ممکن است الزم بداند
که از آزمایشهای دیگر مثل بررسی هورمونی یا ژنتیک نیز
استفاده کند ،مث ً
ال در صورت اسپرمهای کمتر از ده میلیون
در هر میلیلیتر الزم است بررسی هورمونی انجام شود ،یا
در صورت اسپرمهای کمتر از پنج میلیون در هر میلیلیتر
بررسی کروموزومی الزم خواهد شد.
اخیرا ً هم آزمایشهای جدیدی در ارتباط با کیفیت
ساختمان ژنتیکی اسپرم مطرح شده که ممکن است در
تعیین علّت نازایی یا سقط یا عدم مو ّفقیت روشهای لقاح
مصنوعی مفید باشد.
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درمانهای نازایی
مطمئناً درمان هر بیماری به علّت آن مربوط میشود ،در مورد نازایی
توجه به علل مختلف درمانهای مختلف نیز مطرح است .درمانها
نیز با ّ
را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 درمان دقیق علّت ،مثل رفع مشکل کمبود هورمونی با تجویز آن،
جراحی واریکوسل
رفع انسداد مجاری منی و ّ
 درمانهای دارویی تجربی بدون تعیین علّت دقیق نازایی مثل
مکملهای دارویی
داروهای آنتیاکسیدان و ّ
 روشهای لقاح مصنوعی مثل شستوشو و انتقال اسپرمها به داخل
رحم در زمان تخمکگذاری خانم ( )IUIیا تزریق اسپرم به داخل تخمک
و انتقال جنین به رحم

فاکتورهای پیش آگهی در ناباروری مردان
● طول مدّت ناباروری
● اولیه یا ثانویه بودن
● پارامترهای آزمایش اسپرم
● سن و وضع ناباروری همسر

مهمترین علل ناباروری مردان
 -1ناهنجاریهای مادرزادی یا اکتسابی دستگاه ادراری -تناسلی
 -2بدخیمیها و درمان آنها
 -3افزایش حرارت اسکروتوم (مث ً
ال واریکوسل)
 -4اختالل غدد درون ریز
 -5ناهنجاریهای ژنتیک
 -6علل ایمونولوژیک
 -7عفونتهای ادراری -تناسلی
دکتر رحیم تو ّکلنیا
مؤسسة فنّاوريهاي
ّ
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي ّ
نوين پزشكي مهر
نشانی :پل بوسار ،جنب آزمایشگاه دکتر آشتیانی ،کوچه شهید مشخ
تلفن013-33115046 :

بهدا شت باروري
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استراحت در بارداری و میزان ضرورت آن

دکتر معصومه جعفری

طی
طی یک بارداری طبیعی ،خانم باردار میتواند تمام کارهایش را مانند قبل از بارداری انجام دهد ،ا ّما بهتر است در ّ
در ّ
روز حداقل نیم تا یک ساعت استراحت کند و در زمان استراحت کمیپاها را باالتر از سطح بدن قرار دهد تا فشار در پاها
کاهش یابد .توصیه میشود خانمهای باردار -که از قبل حرکات ورزشی انجام میدادند -ساعاتی از روز را به ورزشهای
مدت و نفسگیر و ورزشهای بههمزنندۀ تعادل
هوازی مانند پیادهروی بپردازند ،ولی ورزشهای خوابیده به پشت ،طوالنی ّ
در بارداری ممنوع است .کوهنوردی از ورزشهایی است که در بارداری توصیه نمیشود .در دوران بارداری شنا کردن در
خاصی
استخرهای عمومی -که از کلر فراوان برای ّ
ضد عفونی کردن آب استفاده میشود -توصیه نمیشود ،ولی در شرایط ّ
راه رفتن در آب برای زنان باردار توصیه میشود.
هنگامی که جنین رشد میکند ،استخوان لگن مادر نرمتر میشود و سبب کمردرد میشود که از رایجترین اتّفاقات این
دوران است .ایستادن طوالنی درد را تشدید میکند.

متعددی برای توصیه به استراحت در دوران بارداری وجود
دالیل
ّ
دارد که شایعترین آنها نارسایی دهانۀ رحم است ،یعنی دهانۀ رحم
مقرر باز شود .از علل دیگر
ضعیف است و ممکن است قبل از موعد ّ
انقباضات زودرس رحمی است ،همچنین اگر پزشک به عدم رشد
جنین مشکوک باشد ،یعنی محدودیت رشد داخلی رحمی وجود
داشته باشد ،توصیه به استراحت بیشتر میشود .خونریزی واژینال به
دلیل وجود جفت سر راهی (قرار گرفتن جفت در قسمت پایین رحم
یا دهانۀ رحم) از دالیل دیگر پیشنهاد به استراحت است.
اگر فشار خون بارداری یا پره اکالمپسی خفیف وجود داشته
باشد ،به خانم باردار توصیه میشود که در منزل استراحت کند تا
فشار خونش تنظیم شود .خانمهای بارداری که در بارداری قبلی
مردهزایی یا زایمان زودرس داشتهاند ،هم به استراحت بیشتری
نیاز دارند .در بارداری چندقلویی چون حاملگی پُرخطر محسوب
میشود ،توصیه به استراحت بیشتر است.

استراحت در بارداری انواع مختلفی دارد .گاهی باید مقداری از
تحرک روزانه کم شود و دور ورزش کردن در دوران بارداری را
ّ
خط بکشید و گاهی باید بیشترین ساعات شبانهروز را روی تخت
استراحت کنید؛ در این شرایط برای پیشگیری از یبوست سعی
کنید غذاهای فیبردار بیشتری میل کنید.
تعدادی از خانمهای باردار نیازمند استراحت مطلق میشوند ،به
این معنی که باید مدام دراز بکشند و از دستشویی فرنگی استفاده
کنند و فقط برای صرف غذا و دوش گرفتن و اجابت مزاج از جا
بلند شوند .گاهی میزان خطری که مادر باردار را تهدید میکند،
حدی است که پزشک صالح میداند خانم باردار در بیمارستان
در ّ
تحت مراقبت  24ساعته باشد و در این شرایط توصیۀ پزشکان این
است که مادر باردار روی یک پهلو و بهخصوص پهلوی چپ بخوابد
تا فشار رحم از روی ورید اجوف تحتانی -که خون سمت پایین بدن
را به قلب میرساند -برداشته شود و از طرفی خونرسانی به دلیل
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عدم فشار به شریان رحمی بهتر صورت گیرد.
ضد انعقاد
های
ل
آمپو
در شرایط استراحت مطلق مادر باید از
ّ
تحرک
ّ
خاصی برای پیشگیری از لخته شدن خون به عروق بدون ّ
استفاده کند و در این موارد ماساژ عضالت پا و حرکت دادن پاها در
بستر برای پیشگیری از لخته شدن خون در آنها توصیه میشود.
خاصی مجبور به محدود کردن ف ّعالیت در
گرچه پزشکان در موارد ّ
حاملگی پُرعارضه هستند ،ولی خود استراحت و عدم ف ّعالیت هم
ممکن است عوارضی مثل یبوست و درد عضالنی ،عدم احساس
شادابی ،افسردگی و بیخوابی برای مادران به همراه داشته باشد.
طی دوران نیاز به استراحت مطلق ،مادران باردار میتوانند
در ّ
با مطالعۀ کتابهای مرتبط با بارداری و رشد جنین و کارهای
آموزشی مثل مشاهدۀ فیلمهای آموزشی یا انجام کارهای دستی
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خود را سرگرم کنند تا دچار افسردگی نشوند.
خانمهایی که نیاز به استراحت کامل در بستر ندارند ،میتوانند
ّ
محل
با کمک و نظارت یک فرد مراقب در اتاق یا حیاط یا نزدیک
زندگی کمی قدم بزنند .میتوانند در حال استراحت لباسهای
نوزادی فرزندشان را مرتّب کنند و با او حرف بزنند و برایش کتاب
بخوانند و خالصه این دوران طالیی را با شادابی طی کنند.
دکتر معصومه جعفری
مؤسسۀ
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو کادر درمانی ّ
ّ
درمان ناباروری مهر
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،ساختمان پزشکان آرتین ،طبقۀ سوم
تلفن013-33121931 :

فصل گرما و عفونتهای شایع زنان
در فصل گرما با افزایش اقبال همگانی به
سفرهای تابستانی روبهرو هستیم .رعایت
خاص بهداشتی برای جلوگیری از
موارد
ّ
عفونتهای تناسلی و ادراری برای بانوان در
سفر ضروری است ،این نکات عبارتاند از:
 در حین سفر به دلیل استفاده از
اماکن عمومی احتمال عفونتهای ادراری
تناسلی بیشتر است ،بنابراین ح ّتیاالمکان
دکتر بیتا محبوب روشنکار از برخورد شیلنگ دستشویی به پرینه
جلوگیری شود .مقداری آب همراه داشته باشید تا در صورت آلودگی
آب یا قارچی بودن شیلنگ دستشویی از آن استفاده شود.
 پوشیدن لباسهای نخی و آزاد در طول سفر که به بدن نچسبد و
جلوگیری از پوشیدن شلوار جین و لباسهای تنگ که موجب افزایش
تجمع باکتریها در پرینه
کلونیزاسیون (رشد و تكثير عامل عفوني) و ّ
و رشد قارچی و میکروبی میشود.
 خشک نگه داشتن پرینه و عدم مرطوب بودن لباسهای زیر.
 استفاده از لباس زیر نخی و عدم استفاده از لباس زیر نایلونی
و الیافدار؛ خشک کردن لباسهای زیر با آفتاب یا استفاده از اتو
در شرایطی که آفتاب نیست ،همچنین استفاده از لباس زیر یکبار
مصرف در سفرهایی که امکان شستوشو وجود ندارد و تعویض روزانۀ
لباس زیر.
در فصل گرما استفاده از استخرهای عمومی بسیار رایج است ،برای
جلوگیری از عفونتهای ناحیۀ دستگاه تناسلی پس از استفاده از

استخر باید دوش گرفت و بهطور کامل بدن خشک شود ،همچنین
پس از خارج شدن از استخر از ژل شستوشوی بانوان استفاده شود.
خانمها در زمانی که داخل استخر هستند ،از نشستن بر لبههای
ّ
تجمع قارچ و سایر
استخر جلوگیری کنند ،چون لبههای استخر
محل ّ
باکتریهای عفونتزا هستند.
بانوان در فصل گرما در صورت استفاده از پدهای بهداشتی حتماً
هر چهار تا شش ساعت این پدها را تعویض کنند .همچنین پدها را از
تهیه کنند تا از ایجاد درماتیت تماسی جلوگیری شود.
جنس مرغوب ّ
مکرر تناسلی ادراری از رفتن به استخر اجتناب
های
در صورت عفونت
ّ
کنند و با پزشک زنان مشورت کنند.
دکتر بیتا محبوب روشنکار
مؤسسۀ
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو کادر درمانی ّ
ّ
درمان ناباروری مهر
نشانی :رشت ،خیابان حاجیآباد ،ساختمان گاندی
تلفن013-33226520 :
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گرمازدگی

و راههای پیشگیری از آن

هاپیرترمی به افزایش دمای بدن باالتر از محدودة طبیعی ( 36تا  )37.5درجة سانتیگراد در زمینة اختالل
در کارکرد تنظیم دما گفته میشود .هاپیرترمی را نباید معادل با تب ( )feverدانست .در تب افزایش ف ّعالیت
سایتوکاینها و اختالل در هیپوتاالموس به دلیل واکنشهای التهابی ایجاد میشود.

دکتر جالل حسنزاده

پاتوفیزیولوژی (آسیبشناسی) علل افزایش دمای بدن

دمای بدن در محدودة کمی بین دمای حداقلی و حداکثری
حفظ میشود .دمای حداکثری به دو علّت پروسههای متابولیک و
عوامل محیطی مربوط میشود .به محض افزایش دمای مرکزی بدن
هیپوتاالموس قدامی با تحریک اعصاب خودکار آوران موجب تعریق و
گشادی عروق پوست میشود و در نتیجه با افزایش دما مقابله میکند.
مکانیسمهای دیگری نیز جهت کاهش دما ف ّعال میشوند که از آنها
به تصعید یا همرفت تعبیر میشود .افزایش دمای بدن موجب افزایش
مصرف اکسیژن میشود و این افزایش مصرف به دلیل افزایش در
تعداد تن ّفس و ضربان قلب است .با افزایش دمای بدن به باالتر از 42
درجة سانتیگراد مکانیسمهای درونی تنظیمکنندة کارکرد سلولی
دچار اختالل میشوند و با تولید بعضی آنزیمها و پروتئینها اختالل
عملکرد ارگانهای بدن به وجود میآید.
گرمازدگی

گرمازدگی به افزایش دمای مرکزی بدن به باالتر از  40درجة

سانتیگراد در همراهی با نقص کارکرد سیستم عصبی گفته میشود
حد دمای محیط اطراف خود را
که بدن نمیتواند افزایش بیش از ّ
تنظیم کند.
عوامل خطر

بیمارانی که به دلیل گرمازدگی در بیمارستان بستری میشوند،
با احتمال مرگومیر  21تا  63درصد روبهرو هستند .میزان خطر
مرگومیر در کسانی که بیماریهای زمینهای دارند (مشکالت قلبی-
ضد فشار خون و وضعیت اقتصادی -اجتماعی
عروقی ،مصرف داروهای ّ
پایین) بیشتر است.
تشخیص گرمازدگی

تشخیص گرمازدگی کالسیک با بررسی دمای مرکزی بدن به باالتر
از  40درجة سانتیگراد ،مواجهه با گرمای شدید محیطی و عدم جبران
سیستم عصبی مرکزی مشخّ ص میشود .در ارزیابیهای تشخیصی سایر
عللی که به عنوان تشخیص افتراقی مطرح هستند ،بررسی میشوند.
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مدیریت و درمان

درمان و مونیتورینگ اولیه بر پایة کنترل عالئم حیاتی و وضعیت
بالینی بیمار است .در بیماران مبتال به گرمازدگی شدید کنترل
راههای هوایی و وضعیت گردش خون از اقدامات اورژانسی محسوب
میشود .مونیتورینگ مداوم درجة حرارت مرکزی بدن از طریق
رکتال ضروری است .از اقدامات دیگر میتوان به سرد کردن بدن
از طریق هدایت و تشعشع اشاره کرد .یک راه مؤثّر که گاه استفاده
میشده است ،استفاده از آب یخ است .الواژ توراسیک و پریتونئال
از اقدامات دیگرند.
درمان دارویی

درمان دارویی کاربرد چندانی در کنترل گرمازدگی ندارد.
ضد تب مثل استامینوفن و آسپیرین پیشنهاد نمیشود.
داروهای ّ
دانترولن اثرات مختلفی در درمان گرمازدگی دارد .در بیمارانی که
در اتیولوژی گرمازدگی ّ
شک تشخیصی وجود دارد ،ممکن است
تجویز یک دوره آنتیبیوتیک سودمند باشد.
عوارض

درگیریهای قلبی مثل انواع مختلف آریتمیها و نوسانات فشار
خون ،نارساییهای حاد و مزمن کلیوی ،درگیری کبد و درگیریهای
سیستم اعصاب مخصوصاً تش ّنج از عوارض گرمازدگی شدید است.
شرایط ویژه

حاملگی :زنان باردار به علّت سطح هورمونهای بدنشان معموالً
شدت احساس گرگرفتگی و گرما میکنند .یکی از اصلیترین
به ّ
مشکالت زنان باردار در تابستان تعریق زیاد و از دست دادن آب و
الکترولیت است .در شرایطی که زن باردار در سفر باشد و یا به هر
دلیلی مواجهة بیشتر با گرما داشته باشد ،این مشکل بیشتر میشود.
در سه ماهة اول بارداری اثرات گرمازدگی بر جنین بیشتر است و
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توصیه میشود که مادر باردار حتّی از مسافرت در تابستان خودداری
کند .همراهی ته ّوع و استفراغ ناشی از حاملگی در سه ماهة اول این
مسئله را تشدید میکند .یکی از نکات مهم که باید در گرمازدگی در
دورة حاملگی رعایت شود ،مصرف صحیح و جبران صحیح مایعات
است .در صورتی که در اثر تشنگی آب زیاد مصرف شود ،عدم
افزایش الکترولیتها موجب مسمومیت شیمیایی میشود ،یعنی
سرم رقیق شده و عوارض هیپوناترمی و هیپواسمواللیته رخ میدهد.
بنابراین همراه با آب نوشیدن مایعاتی دیگر همچون آب پرتقال تازه،
شیر و دیگر آبمیوههای طبیعی توصیه میشود.
مسافرت :زمان سفر باید به گونهای انتخاب شود که با ساعات
اوج گرما تداخل نکند .فرد باید هر  45دقیقه استراحت کند و
عضالت خود را حرکت دهد.
پیشگیری از گرمازدگی

 از حضور طوالنی در گرما بپرهیزید.
 آب بنوشید و بطری آب را به همراه داشته باشید.
 میوه و سبزی تازه مصرف کنید.
 قهوه و نسکافه مصرف نکنید.
 شستن سر و گردن با آب خنک به کاهش دمای بدن کمک
میکند.
 از کاله یا سایهبان استفاده کنید و تماس مستقیم با نور افتاب
را کم کنید.
 در انتخاب پارچة لباس به رنگ و جنس آن د ّقت کنید.
پارچههایی از جنس کتان و به رنگ سفید برای تابستان مناسبترند.
دکتر جالل حسنزاده
متخصص بیماریهای داخلی
ّ
نشانی :بندر انزلی ،خیابان شهید مطهری ،کوچة آرسن ،ساختمان
پاستور تلفن013-44525655 :

گرمایش جهانی با افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی ارتباط دارد!
ایرنا :نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد که گرمای فزایندة هوای جهان باعث افزایش مقاومت عوامل بیماریزا در برابر آنتیبیوتیکها میشود .به
گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک به این معنی است که میکروبهای بیماریزا -که برای مبارزه با آنها از آنتیبیوتیک
نتو ا ن
استفاده میشود -با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا میکنند و نسلهای جدیدی به وجود میآیند که
با آنها مبارزه کرد.
حد این دارو میدانستند ،ا ّما نتایج
محقّقان بهداشت تاکنون مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها را نتیجة تجویز و مصرف بیش از ّ
یک پژوهش جدید نشان میدهد که تغییر اوضاع اقلیمی نیز در این موضوع نقش دارد.
متخصص و محقّق بیمارستان کودکان بوستون در آمریکا گفت :تأثیر گرمایش هوا در ابتال به انواع
«درک مک فادن»،
ّ
مشخّ
ص شده ،ا ّما این عامل برای نخستین بار با مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک در
بیماریهای عفونی بیش از پیش
مناطق جغرافیایی مختلف ارتباط داده شده است.
در این پژوهش جدید ،مواردی از مقاومت آنتیبیوتیکی سه گونه باکتری رایج ایی.کولی ،کلبسیال پنومونیه و استافیلوکوک
اورئوس -که بیمارستانها در سراسر آمریکا گزارش کرده بودند -بررسی و تحلیل شد.
ّ
محقّقان با مقایسة این دادهها با الگوهای آب و هوایی ،ارتباطی را میان افزایش دمای محلی ،تراکم جمعیت و مقاومت آنتیبیوتیکی
مشاهده کردند .آنان در عین حال تأکید کردند که برای تأیید یک رابطة علّت و معلولی در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است.
این پژوهشگران معتقدند که گرمایش جهانی موجب تسریع انتقال ارگانیسمهای مقاوم به آنتیبیوتیک از یک میزبان به میزبان
دیگر میشود و فرصتهای بیشتری را برای مقاومت ارگانیسمها نسبت به آنتیبیوتیکها حین تکامل و تکثیر ایجاد میکند.
نتایج حاصل از این پژوهش در مجلّة  Nature Climate Changeمنتشر شده است.
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نقش مشاورۀ ژنتیک
در پیشگیری از بروز

عقبماندگی ذهنی
معرفی شده است .عقبماندگی ذهنی یکی از مشکالتی
روز  30تیرماه مطابق با  21جوالی روز جهانی عقبماندگی ذهنی ّ
است که جامعة بشری با آن دست به گریبان است .سازمان جهانی بهداشت تخمین میزند که در سراسر جهان 120
میلیون نفر مبتال به عقبماندگی ذهنیاند .گاهی مشکل عقبماندگی ذهنی آنقدر شدید است که از همان ابتدا کودک
را به مدارس استثنایی میسپارند ،ا ّما گاهی هم پس از اینکه کودک در مدارس معمولی نتوانست دوام بیاورد ،آنوقت
پدر و مادر به روانشناس یا روانپزشک مراجعه میکنند و به مشکل پی میبرند .این اختالل در بسیاری از موارد ناتوانی
شدیدی ایجاد میکند که در ّ
توجه هوش باعث محدودیت
کل دورۀ زندگی ادامه مییابد .در این اختالل نقص قابل ّ
عملکرد فرد میشود و فرد در رفتار تطابقی از خود محدودیتهایی نشان میدهد.
هدیه فاضل تولمی

چرا شیوع اختالالت ذهنی در کودکان کشورهای
جهان سوم بیشتر است؟
پژوهشها نشان میدهد که آمار مبتالیان به اختالالت
ذهنی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای
توسعهیافته است .در کشورهای در حال توسعه گاهی
درصد نوجوانان و جوانان عقبافتادۀ ذهنی به  4/5درصد
هم میرسد ،در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته
بین  0/5تا  2/5درصد است .آیا اشکال از نژاد مردم این
کشورهاست یا اینکه شیوع اختالالت ژنتیک در آنان بیشتر
است؟ بیگمان اینطور نیست؛ واقعیت این است که اقدامات
پیشگیرانه در کشورهای توسعهیافته باعث این مسئله شده
است .به این معنی که عقبافتادگی ذهنی در کودکان هم
قابل پیشگیری است.
آیا عقبافتادگی ذهنی یعنی کم هوشی؟
عقبماندگی ذهنی براساس میزان بهرۀ هوشی از خفیف تا
بسیار شدید (عمیق) وجود دارد .جدول زیر تقسیمبندیهای
توجه به نوع و مهارت مورد
مربوط به عقبماندگی ذهنی را با ّ
نظر نشان میدهد:

بهرۀ هوش

نوع

مهارت مورد انتظار

50 -70

خفیف

آموزشپذیر

35 -50

متوسط
ّ

تربیتپذیر باال

25 -35

شدید

تربیتپذیر پایین

كمتر از 25

عمیق

مؤسسه
ایزوله ،نیازمند نگهداری در ّ

در حالی كه بهرۀ هوش طبیعی در محدودۀ  110 -90قرار میگیرد ،به فاصلۀ
بین  84 -71هوش مرزی اطالق میشود كه این افراد عقبماندۀ ذهنی نیستند،
ا ّما از نظر پیشرفت تحصیلی مو ّفقیت چندانی ندارند .خوشبختانه كمترین تعداد
این بیماران را عقبماندۀ ذهنی نوع شدید و بسیار شدید -كه عمدتاً نیازمند
مؤسسات مربوط هستند -تشكیل میدهند.
نگهداری و پرستاری دائم در ّ
اثر عقبماندگی ذهنی بر خانواده
به محض تشخیص عقبماندگی ذهنی در نوزاد والدین پریشان میشوند.
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برخی کودک را نمیپذیرند ،گرچه این طرد
مدت طوالنی دوام ندارد .معموالً تشخیص
کردن ّ
این بیماری پس از سال اول گذاشته میشود.
والدین مجبورند امیدها و انتظارات خود را تغییر
دهند که گاهی باعث افسردگی طوالنی والدین
همراه با احساس گناه ،شرم و خشم میشود.
تعداد کمی کودک را نمیپذیرند؛ در حالی که
بقیه در مورد مشخّ صات سایر فرزندان شدیدا ً
حساس میشوند .سرانجام اکثر والدین تطابق
ّ
پیدا میکنند .این والدین نیازمند حمایت
مدت هستند.
طوالنی ّ
سببشناسی عقبماندگی ذهنی
عوامل وراثتی

مهمترین عامل تولّد کودکان کمتوان
ذهنی ،اختالالت ژنتیکی است که ازدواجهای
خویشاوندی علّت بخش عمدهای از این
اختالالت ژنتیکیاند .هرگونه اختالل ژنتيكي و
كروموزومي -كه اغلب بهصورت ارثي در خانوادۀ
پدري يا مادري كودك وجود دارد -در به وجود
حسي،
آمدن كودك با ضايعات و اختالالت ّ
حركتي و ذهني نقش دارد؛ درواقع عوارض و
مشكالت وراثتي باعث ايجاد اختالالت فراوان
در رشد جسمي و ذهني كودكان ميشود.
گروهي از كودكان -كه به علّت نارساييهای
ژنتيكي دچار عقبماندگي ذهني شدهاند-
اغلب (نه همیشه) داراي اختالالت ديگري
نيز هستند .در بین بیماریهای ارثی ،سندرم
ایکس شکننده شایعترین علّت کمتوانی ذهنی
در کلیۀ سنین است ،در حالی که تریزومی ۲۱
یا سندرم داون شایعترین علّت عقبماندگی
ذهنی در سنین مدرسه است.
عوامل غیروراثتی -مادری

سن
بیماریهایی مانند سيفليس و سرخچهّ ،
باالی مادر ،عوامل آسیبزا مانند پرتونگاري
(اش ّعۀ ، )Xمصرف داروها ،مصرف الکل و موا ّد
مخدر ،فلزات سنگين موجود در هوای آلوده
ّ
(سرب و جيوه) و شرایط نامساعد دوران بارداری
و زایمان باعث ایجاد آسیبهای عصبی  -مغزی
در جنین میشود و جنین از لحاظ بهرۀ هوشی
و توانایی جسمی دچار اختالل میشود.
عوامل غیروراثتی  -پس از تولّد

شامل ضربات شدید به جمجمۀ کودک،
یرقان ،سیانوز (سیاه شدن) ،عفونتهای دوران
نوزادی به همراه تب و تش ّنج ،کمکاری تیروئید
و ...است که با مواظبت از کودک بهخصوص
قبل از چهارسالگی میتوان از بروز عقبماندگی
حدی جلوگیری کرد.
ذهنی تا ّ
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تاهي تقویمي
مناسب 

کودک مبتال به fragile X

عوامل محیطی -اجتماعی

عوامل محیطی -اجتماعی اثر محدودتری در بروز عقبماندگی ذهنی دارند و شامل
فقر ،تغذیه ،ناپایداری خانواده ،وضع اقتصادی -اجتماعی بد و محرومیتهای فرهنگی و
تحمل در محیط زندگی كودك است.
مكرر و فوق ّ
استرسهای ّ
پيشگيری
عقبماندگي ذهني درمان ندارد و بهترين راه كنترل جلوگيري از بروز آن است .با رعایت
برخی مسائل باید مراقب باشیم کاری نکنیم که برای یک عمر هم خودمان و هم جامعه را
وادار به پرداخت هزینهای کنیم ،هزینهای که پرداخت آن اص ً
ال آسان نیست .جلوگيري از
اهميت ويژه
ظهور عوامل ايجادكنندۀ عقبماندگي ذهني بهخصوص عوامل قبل از تولّد از ّ
برخوردار است .مراجعه به مراكز مشاورۀ خانواده و مشاورۀ ژنتيك قبل از ازدواج ضروری
است و در موارد زير حتماً باید انجام شود:
 ازدواج فاميلي
 وجود فرد معلول در يكي از خانوادههای طرفين
 ابتالي يكي از طرفين به اختالالت ژنتیکی
 بارداري زنان در سنين بسيار كم (نوجواني) و در سنين با ال (بيشتر از چهل سال)
 خانمهای بارداری که به علّت ابتال به بیماری یا تماس با برخی مواد ،داروها یا اش ّعهها
ن خود هستند.
نگران آثار سوء احتمالی بهجامانده بر جنی 
طی غربالگریهای دوران بارداری احتمال وجود مشکل برای
 خانمهای بارداری که ّ
جنین آنان مطرح شده است.
نقش مشاورۀ ژنتیک در کاهش تولّد کودکان مبتال به کمتوانی ذهنی
تعیین نوع و علّت عقبماندگی ذهنی در فرد مبتال ،محاسبۀ احتمال خطر تکرار برحسب
علّت و در نهایت ارائۀ راهکارها و توصیههای مفید ،گامهای اصلی در مشاورۀ ژنتیک است.
تاکنون بیش از  ۴۵۰نوع عقبماندگی ذهنی با علّت تکژنی شناخته شده است و عالوه بر
آن سندرمهای گوناگونی شامل عقبماندگی ذهنی با علّت ناشناخته وجود دارد.
احتمال تکرار عقبماندگی ذهنی ارتباط تنگاتنگی با علّت آن در فرد مبتال دارد؛ برای
مثال فرزند فردی که مبتال به عقبماندگی ذهنی از نوع اتوزومال غالب است ،با احتمال
پنجاه درصد دچار مشکل مشابه خواهد شد ،ولی اگر علّت مننژیت باکتریال بوده باشد،
حد ّ
کل جامعه است .بنابراین اولین قدم و مهمترین بخش
خطر تکرار در بستگان در ّ
مشاورۀ ژنتیک تشخیص نوع و علّت عقبماندگی ذهنی و در موارد ارثی تعیین نحوۀ وراثت
توجه به شجرهنامه است .بهطور کلّی میتوان گفت علّت عقبماندگی ذهنی در یکی از
با ّ
چهار گروه جهشهای ژنی ،اختالالت کروموزومی ،علل محیطی و اختالالت چندعاملی
جای میگیرد .با استفاده از شرح حال ،معاینه ،رسم شجرهنامه و بررسیهای پاراکلینیکی
علّت را بررسی میکنیم و بر حسب تشخیص ،اقدامات بعدی را انجام میدهیم.
هدیه فاضل تولمی
مؤسسۀ فناوریهای نوین پزشکی مهر
کارشناس ارشد ژنتیک و عضو کادر درمانی ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد تلفن013 -33764251 :

مناسبتاهي تقویمي
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هنگام شنا کردن
مراقب گوشتان باشید!
هر تابستان افراد بسیاری بهخصوص در ایّام تعطیل بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتی و هشدارها برای تفریح به
کنار دریا و رودخانهها میروند و به شنا میپردازند که این کار عمدتاً مشکالت زیادی را به دنبال دارد .بهتر است برای
پیشگیری از بروز این مشکالت ،برای شنا کردن از استخرهای مطمئن و مورد تأیید استفاده کرد .در این مقاله دربارۀ
عفونت گوش خارجى به دلیل آنکه بیشتر در شناگران دیده میشود ،توضیحاتی ارائه میشود.

دکتر اسماعیل نورصالحی

گوش شناگر
گوش شناگر عفونت گوش خارجی است که معموالً به علّت باقی
ّ
محل مناسبی را
ماندن آب در گوش بعد از شنا به وجود میآید که
برای رشد باکتریها و قارچها فراهم میکند .این مشکل در کودکان
نسبت به بزرگساالن شایعتر است.
عالئم بیماری گوش شناگر
عالئم بیماری به سه دسته تقسیم میشود :عالئم خفیف ،عالئم
متوسط و عالئم شدید.
ّ
عالئم خفیف

 خارش کانال گوش
 قرمزی داخل گوش
 با دست زدن به اللۀ گوش یا فشار دادن برآمدگی گوش ،درد
خفیفی ایجاد میشود.
 مایع ش ّفاف و بدون بویی از گوش بیرون میآید.
متوسط
عالئم
ّ




حد گوش
خارش بیش از ّ
افزایش درد
حد گوش
قرمزی بیش از ّ

حد مایع از گوش
 تخلیۀ بیش از ّ
 تخلیۀ چرک از گوش
 احساس پُر بودن گوش و مسدود بودن کانال گوش
 کاهش شنوایی
تعرق زیاد ،هوای مرطوب یا باقی ماندن آب در گوش بعد از
ّ 
شنا یا استحمام میتواند محیط مطلوبی را برای رشد باکتریها به
وجود آورد.
عالئم شدید

 درد شدید که ممکن است به طرف صورت ،گردن و یک طرف
سر گسترش یابد.
 مسدود شدن کامل کانال گوش
 قرمزی یا ورم گوش خارجی
 ورم گرههای لنفاوی گردن
 تب
عوامل خطر
• شنا کردن در آبی که باکتری زیادی دارد ،مثل شنا کردن در
آبهای آزاد
ً
• باریک بودن کانال گوش ،مثال در کودکان که آب بیشتر در
گوش گیر میکند.

مجلة پزشکی
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• تمیز کردن گوش با گوشپاککن یا اشیای دیگر
• استفاده از وسایلی مانند هدفون و سمعک
عوارض
مدت (اوتیت
کاهش مو ّقتی شنوایی ،عفونت طوالنی ّ
خارجی مزمن) و عفونت بافت عمیق (سلولیت)
درمان
 پزشک از دستگاه مکش برای تمیز کردن ترشّ حات و
چرک گوش استفاده میکند.
 در بیشتر موارد پزشک قطرۀ گوش را تجویز میکند.
مهم است تا قطرۀ گوش به
تمیز کردن کانال گوش خارجی ّ
مناطق عفونتکرده راه یابد.
 برای کاهش درد گوش داروهای مس ّکن تجویز
میکنند.
 قطرههای گوش از ترکیبات مختلفی ساخته شدهاند و
شدت عفونت دارد.
بستگی به نوع و ّ
انواع قطرههای گوش عبارتاند از:
ضد باکتری گوش:
• برای بازگرداندن محیط طبیعی ّ
محلول اسیدی
• برای کاهش التهاب :استروئید
• برای مبارزه با باکتریها :آنتیبیوتیک
• برای مبارزه با عفونتهایی که از قارچ به وجود آمدهاند:
ضد قارچ
داروهای ّ
نکات الزم هنگام ریختن قطرۀ گوش
 -1برای کاهش ناراحتی و درد ناشی از ریختن قطرۀ
سرد ،بطری قطره را چند دقیقه در دستانتان نگه دارید تا
دمای قطره به دمای بدنتان نزدیک شود.
 -2به یک طرف بدنتان دراز بکشید و گوش عفونتکرده
را باال قرار دهید تا قطره بهطور کامل وارد کانال گوش شود.
 -3برای ریختن قطره در گوش از کسی کمک بخواهید.
 -4اگر کانال گوش با التهاب و ورم یا ترشّ حات مسدود
شده باشد ،پزشک با پنبه گوش را تخلیه میکند و دارو را
به کانال گوش میرساند.
اگر با قطرهها عفونت گوش از بین نرفت ،پزشک داروی
خوراکی آنتیبیوتیک را تجویز میکند.
کمک به درمان
 شنا و غ ّواصی نکنید.
 زمانی که درد یا ترشّ حات از بین نرفتهاند ،از هدفون
یا سمعک استفاده نکنید.
 در حمام از وارد شدن آب به کانال گوش جلوگیری
کنید.
 از خاراندن یا بیرون آوردن جرم گوش با استفاده از
گوشپاککن یا سنجاق خودداری کنید.
 در حمام از توپ پنبهای آغشته به وازلین برای
جلوگیری از ورود آب به گوش استفاده کنید.

مناسبتاهي تقویمي
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جلوگیری از گوش شناگر
 خشک نگه داشتن گوش :تنها قسمت خارجی گوش را بهآرامی با یک
حولۀ نرم خشک کنید .سر خود را برای تخلیۀ آب کج کنید .از سشوار نیز
میتوانید استفاده کنید ،ولی سشوار را در کمترین قدرت و دور از گوش خود
قرار دهید.
 در مکانهای مطمئن و تمیز شنا کنید.
 اشیای خارجی را وارد گوشتان نکنید .از خاراندن یا بیرون آوردن جرم
گوش با استفاده از گوشپاککن یا سنجاق خودداری کنید.
دکتر اسماعیل نورصالحی
متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق ،ساختمان صدرا
تلفن013-33332191 :

تقویم سالمت تیر و مرداد 97
مناسبت
روز جهانی مبارزه با موا ّد مخدّر

روز

ماه

5
( 26ژوئن)

تیر

5-12

“

روز مشاوره و آزمایش HIV

7
( 28ژوئن)

“

روز مبارزه با سالحهای میکروبی

8
( 29ژوئن)

“

روز جهانی نوجوان

11
( 2جوالی)

“

روز جهانی بیماریهای مشترک دام و
انسان

13
( 4جوالی)

“

هفتۀ بیماریهای مشترک دام و انسان
(زئو نوز)

13-18

“

روز عقبماندگی ذهنی

30
( 21جوالی)

“

روز معلولین جسمی و حرکتی

31
( 22جوالی)

“

روز جهانی هپاتیت

6
( 28جوالی)

مرداد

1-7

“

10
( 1آگوست)

“

هفتۀ جهانی شیر مادر

10-16
( 1-7آگوست)

“

هفتۀ آگاهی از فلج اطفال

14-20
( 5-11آگوست)

“

15-21
( 6-12آگوست)

“

21
( 12آگوست)

‘‘

21-28

‘‘

هفتۀ مبارزه با موا ّد مخدّر

هفتۀ حمایت از بیماران هموفیلی
روز جهانی تغذیه با شیر مادر

هفتۀ آگاهی از تب روماتیسمی و
بیماریهای روماتیسم قلبی
روز بینالمللی جوان
هفتۀ ارتقای سالمت جوانان

مناسبتاهي تقویمي
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به مناسبت روز جهانی نوجوان؛

بحران نوجوانی
را دریابید!

نازنین اسماعیلزاده

طبق تقویم سالمت وزارت بهداشت ،روز  2جوالی مصادف با  11تیر روز جهانی نوجوان است؛ به همین مناسبت به بررسی
حساس و مشکالت آن میپردازیم.
این دورۀ ّ
کودکان بهتدريج بزرگ ميشوند و به دنبال استقالل و آزادي ميگردند ،ا ّما در مقابل ،والدين هر روز نگرانتر ميشوند
و در حالي که ميخواهند فرزندشان را زير نظر داشته باشند ،حس ميکنند نوجوان آنان را پس ميزند و هر روز از آنان
توجه به سطح فرهنگي و اجتماعي ،خود را به يک شکل نشان ميدهد.
دورتر ميشود .اين پسزدگي در هر خانواده با ّ
توجهي و حرفناشنوي از والدين ،دعوا و بحث کردن يا گوشهگيرشدن ،همگي ازجمله نشانههاي ورود کودک به دورة
بي ّ
ً
نوجواني است .نوجوانان معموال براي رسيدن به استقالل و اثبات تواناييهاي خود خواستههايي دارند که گاه مورد پسند
خانواده نيست و پدر و مادرها نميتوانند آنها را بپذيرند يا نميدانند با وجود خطرهاي موجود چطور آنها را حل کنند
و این مسئله مشکالتی را برای آنان به وجود میآورد .در ادامه به این مشکالت و راه ّ
حل آنها اشاره میکنیم:

 .1فرزندمان رفقای ناباب
دارد.

يکي از نگرانيهاي عمدۀ والدين
ترس آنان از نوع دوستاني است که
نوجوان انتخاب ميکند .نوجوانان بيش
از آنکه با خانواده ارتباط داشته باشند
و با آنان وقت بگذرانند ،به سمت
دوستانشان گرايش دارند ،بنابراین در
درجۀ اول خيلي مهم است که والدين
نظارت کافي بر ف ّعاليتها و دوستان
فرزندشان داشته باشند تا او به اشتباه
با فردي نامناسب ارتباط پيدا نکند ،ا ّما
اگر چنين اتّفاقي افتاد ،بههم زدن اين
دوستي کار بسيار مشکلي است.

راه حل

متوجه شديد نوجوانتان با فردي نامناسب دوست شده است ،به اين
در صورتي که
ّ
توصيهها عمل کنيد:
خواستار قطع ارتباط نشويد :مطمئن باشيد در اين برهۀ زماني رابطۀ فرزندتان
با دوستش بسيار قويتر از رابطۀ شما با اوست .هيچ فايدهاي ندارد اگر به فرزندتان
بگوييد با فالن دوستت حرف نزن يا با او بيرون نرو؛ البته اين موضوع کام ً
ال منطقي و
درست است که به او بگوييد از نوع رفتار يا لباس پوشيدن دوستش خوشتان نميآيد،
ا ّما آغازکنندۀ جنگ براي قطع ارتباط نباشيد؛ بايد هوشمندانه رفتار کنيد.
تقاضاي کمک کنيد :با يک بزرگتر يا دوست نوجواني که روي فرزندتان تأثير
ميگذارد ،صحبت کنيد تا با فرزند شما همراه شود و او را به راه درست راهنمايي کند
و خواستار قطع ارتباط او با فرد نامناسب شود .نوجوان شما به اين فرد اعتماد خواهد
کرد و رازهايش را با او در ميان ميگذارد .مراقب باشيد و سعي نکنيد از تمام مسائل
خصوصي او سر در بياوريد .کليات را بدانيد ،ا ّما دنبال جزئيات نباشيد ،زيرا کنجکاوي
بيش از حد باعث خراب شدن رابطۀ نوجوان با فرد مورد اعتماد میشود.
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 .2فرزندمان همراه ما به مهماني و
مسافرت نميآيد.

خيلي از والدين از اين موضوع شکايت
دارند که فرزندشان از یازده سالگي به بعد
تمايل چنداني به شرکت در مهمانيهاي
خانوادگي از خود نشان نميدهد ،يا نسبت
به مسافرتهاي دستهجمعي با خانواده
بيعالقه است و مدام بهانه ميگيرد که
ميخواهد با دوستانش باشد يا تنها در
خانه بماند؛ اين مسئله بسياري از والدين
را نگران ميکند ،زيرا در چينن شرايطي
آنان نميدانند مث ً
ال اگر نوجوان تنها در
خانه ماند ،قرار است با چه نوع ف ّعاليتي
خود را سرگرم کند؟ در فضاي مجازي به
چه سايتهايي سر بزند يا قرار است چه
نوع فيلمهايي تماشا کند؟ اگر با دوستانش
باشد ،با چه کساني در ارتباط است؟ اين
دوستان اهل مصرف مواد يا مشروبهاي
الکلي نيستند؟ همجنساند يا از جنس
مخالف؟ تفريحات سالم را انتخاب خواهند
کرد یا نه؟
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راهحل

اگر نوجوانتان ميگويد که بودن با شما در مهماني يا مسافرت کسلکننده است،
به نظرش احترام بگذاريد ،ا ّما او را به حال خود رها نکنيد .شما باید از سنین پائینتر
دوستانی را که با فرزندتان در ارتباط هستند ،بشناسید و با خانوادههای آنان آشنا
شوید تا ببینید به لحاظ خانوادگی با شما تناسب فرهنگی و اجتماعی دارند یا نه؟
در صورتی که با شما دارای تناسب فرهنگی و اجتماعی هستند ،رفتوآمد خانوادگی
ایجاد کنید تا این ارتباطهای دوستانه زیر نظر خانواده باشد .اگر به لحاظ مالی با
شما اختالف سطح داشته باشند ،مشکلی وجود ندارد ،ا ّما تناسب فرهنگی و اجتماعی
مهم است .در این تفریحات خانوادگی در مکانی با فاصله با فرزندان خود میتوانید
بنشینید تا احساس استقالل نیز داشته باشند ،همچنین میتوانند در اردوهای
مربوط به مدرسه و نوجوانان -که مورد تأیید است -نیز شرکت کنند .سعي کنيد با
تمام دوستان نوجوانتان آشنا شويد و به مرور آنان را بشناسيد .تمام افرادی که در
نگاه اول بد به نظر ميرسند ،واقعاً آنقدرها هم مشکلساز نيستند .در موقعيتهاي
خاص مثل جشن تولّد يا جشن پايان سال تحصيلي از فرزندتان بخواهيد چند نفر
از دوستانش را دعوت کند تا دور هم خوش بگذرانيد .بعد از مراسم به او بگوييد که
از ديدن دوستانش خوشحال شدهايد و دوست داريد باز هم آنان را ببينيد؛ به اين
حدي زير نظر داشته باشيد .در صورتی که
ترتيب ميتوانيد روابط فرزندتان را تا ّ
شما از سنین قبل از نوجوانی بر دوستان فرزندتان نظارت داشته باشید ،با دوستان
مناسب ایجاد رفتوآمد خانوادگی کنید ،پذیرای دوستان فرزندتان باشید و شرایط
ارتباط و تفریح او با دوستانش را فراهم کنید ،در دوران بلوغ مشاهده میکنید که
نوجوان شما سرکشی و طغیان کمتری از خود نشان میدهد.

 .3فرزندمان روابط ناسالم دارد.

يکي از نگرانيهاي بيشتر والدين ارتباط فرزندشان با جنس مخالف يا جلب
شدن او به سمت فيلمهاي غيراخالقي است.
راهحل

براي نوجوان وقت بگذاريد و در مورد «عشق و عالقه» صحبت کنيد ،ا ّما لزوماً
به روابط جنسي اشارهاي نکنيد؛ بايد سعي کنيد روابط فرزندتان را زير نظر
داشته باشيد؛ اگر نوجوان شما با دوستان خوبي باشد و تفريحهاي سالمي داشته
باشد ،دنبال فيلمهاي غيراخالقي نمیرود .باید با فرزند خود به گونهای رفتار
کنید که در مطرح کردن تمامی مسائلش با شما راحت باشد و احساس ترس یا
سرزنش نداشته باشد؛ در این صورت ناخودآگاه بیشتر کارهایش تحت نظارت
شما قرار میگیرد و خطر کمتری او را تهدید میکند و پنهانکار نمیشود.

 .4بيشتر نوجوانان وقت زيادي را پاي اينترنت و شبکههاي اجتماعي
صرف ميکنند.
راه حل
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برای استفادۀ فرزندانتان از اینترنت و شبکههای اجتماعی زمان مشخّ صی
معین کنید و به آنان بگویید که به این میزان در روز حقّ استفاده دارند.
ّ
میتوانید بهطور غیرمستقیم نظارت کنید که به چه سایتها و شبکههایی
سر میزنند ،همچنين يادآور شويد تمام مسائلي را که در سايتهاي مختلف
ميخواند ،نبايد باور کند و بايد با ديد انتقادي به آنها بنگرد.

راهکارهایی برای مشکالت نوجوانان
 شناخت شخصیت نوجوان ،ایفای نقش
راهنمایی به جای دستوری
 پذیرش بدون قید و شرط نوجوان،
اعتمادسازی
 برقراری رابطۀ دوستانه و عاقالنه
مقدمۀ ارتباط عاطفی
 ارتباط کالمی؛ ّ
محبت و پرهیز از خشونت
 تأکید بر ّ
 الگوهای رفتاری والدین
 پرهیز از مناقشههای خانوادگی
 گوش دادن ،تکیه بر نقاط ق ّوت و انتظار
به اندازه
 به نوجوان اجازۀ خطا کردن بدهیم
 مشورت با نوجوان
 ف ّعال بودن نقش پدر در تربیت نوجوان
نازنین اسماعیلزاده
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به
سمت توشیبا ،کوچة بهار ،مرکز مشاورة بهار
تلفن013-33472090 :

مناسبتاهي تقویمي
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چرا با گرمای هوا بدخلق میشویم؟

مهناز مرامی

بسیاری از افراد با شروع فصل گرما تندخو و عصبانی میشوند .به گفتۀ دانشمندان هوای گرم و بهخصوص شرجی میزان
خشونت و بدخلقی را در افراد باال میبرد ،ا ّما علّت این عصبانی شدن چیست؟ چرا برخی با هوای گرم بیگانهاند و موتور
پرخاشگری و عصبانی بودنشان با شروع گرما روشن میشود؟ حتماً دالیل این رخداد در بدن آدمیپردازش میشود.
متعدد نشان میدهد که هرسال همزمان با آغاز فصل گرما میزان درگیریهایناشی از پرخاشگری
نتایج تحقیقات
ّ
و بیحوصلگی حداقل سی درصد بیشتر میشود .در تابستان به دلیل تعریق بیشتر و خروج بیشتر کلرید سدیم از بدن و
تحمل افراد پایین میآید .براي بسياري از ما تابستان زمان
تأثیر این فعل و انفعال شیمیایی بر سلسله اعصاب مغز آستانۀ ّ
خوبي براي گردش در عصرهاي بلند تابستاني و زمان مناسبي براي سفر كردن و غذا خوردن در فضاي آزاد است .برخالف
عدهاي كه تابستان را فصل فراغت و ّ
لذت ميدانند ،براي برخي افراد اين سه ماهه زماني ناخوشايند و طاقتفرساست.
ّ

كساني كه در محيطهاي كاري گرم مجبور به انجام كارهاي سخت
پرتحرك هستند ،بدون شك كمترين ّ
لذت را از تابستان ميبرند.
و
ّ
براي آنان اين فصل از مشكالت جسماني ،خستگي و استرسهايي
انباشته است كه همگي از گرما ناشي ميشوند.
كار كردن در محيط گرم استرسهايي را به همراه دارد؛ اين
استرسها و تأثيرات رواني ممكن است گاهي به دلیل افزايش تعريق
بلندمدت زير نور گرم
بدن بهوجود بيايد ،يا گاهی از قرار گرفتن
ّ
خورشيد حاصل شود .تغيير در سرعت وزش باد و تغييرات ديگري
كه در شرايط اقليمي رخ ميدهد ،عواملي هستند كه جسم و روح
افراد را با خود درگير ميكنند .بدون شك در اين شرايط افرادي كه
سابقۀ فشار خون يا بيماري قلبي هم دارند ،بيشتر از ديگران آزار

ميبينند و تحتتأثير اين شرايط قرار ميگيرند.
بدن ما در مواجهه با گرما به شيوههاي مختلفي واكنش نشان
ميدهد .تغييرات تن ّفسي ،تعريق ،تغيير در جريان خون و ...ميتواند
برخي از واكنشهاي ظاهري بدن به هواي گرم باشد .وقتي دماي
بدن ما باال ميرود ،شرايط براي بروز استرس ناشي از گرما فراهم
ميشود .استرس ناشي از گرما مشكالت ديگري را هم در پي دارد؛
خستگي ،گرمازدگي ،بيرمقي ،گرفتگي عضالت ،بيحالي و اگزما
همه از مشكالتي هستند كه به دلیل گرم شدن هوا بهوجود ميآيند.
بداخالقی در هوای گرم
هواي گرم به شيوههاي مستقيم و غيرمستقيم بر روان ما تأثير
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ميگذارد و با تقويت نوعي احساس خصومت و پرخاشگري در
افراد و افزايش انديشههاي خصمانه ،واكنشهاي نابهنجاري را در
تحمل هوای گرم را ندارند .با
آنان بهوجود ميآورد .خیلی از افراد ّ
شدت
ه
ب
و
دهد
ی
م
نشان
واکنش
کوچکترین گرمایی سریع بدنشان
ّ
عصبی میشوند .گرم شدن هوا اثر منفی بر بدن میگذارد و سبب
تغییر در خلقوخوی انسانها میشود .تغییرات دمای خارج و
داخل بدن سبب ایجاد تعریق بر سطح پوست میشود و در نتیجه
باعث خنک شدن بدن میشود ،ا ّما هنگامی که دمای هوا خیلی
باال باشد ،بدن قادر به ایجاد تعریق برای خنک کردن داخل بدن
نیست و در نتیجه افراد احساس گرمای شدید میکنند و دمای
تمام ارگانهای بدن باال میرود .افراد در چنین حالتی فشار خون و
ضربان قلبشان باال میرود و احساس سردرگمی و گیجی میکنند،
همچنین خشمگین ،پرخاشگر ،کمطاقت و کمصبر میشوند و حتّی
ممکن است نزاع فیزیکی رخ دهد .از طرفی در آب و هوای گرم
هورمون استرس بیشتر تولید میشود و همین خود باعث عصبانیت
فرد میشود .باال رفتن هورمون کورتیزول باعث عصبانیت و خشم
فرد میشود .بهطور کلّی سطح کورتیزول معموالً در ابتدای روز
در باالترین میزان است و در طول روز بهتدریج کاهش مییابد و
پایینترین سطح کورتیزول در طول شب در هنگام خواب است که
برخی بیماریها و داروها ،همچنین کمبود خواب میتواند در عدم
تعادل سطح کورتیزول یک عامل تأثیرگذار باشد.
از طرف دیگر خوابیدن ،مشکل کمآبی بدن و کاهش ف ّعالیتهای
روزانه به دلیل اینکه افراد مجبورند برای جلوگیری از بدحالی ناشی
از گرمای هوا بیشتر روز را در خانه بمانند ،در روزهای گرم تابستان
باعث عصبانی شدن و بیحوصلگی افراد میشود و عدم کنترل این
اوضاع میتواند برخی افراد را بیشتر عصبانی و تحریک کند.
درمان عصبانیت در هوای گرم
 برای جلوگیری از عصبانیت و داشتن احساس عادی در هوای
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مناسب 

گرم به میزان کافی آب و مایعات بنوشید و ببینید بدنتان به شما
(توجه به عالئم بدنی) .اگر افراد به عالئم بدنی خود
چه میگوید
ّ
توجه کنند ،میتوانند در برابر این گرما مقاومت کنند و طاقت
ّ
بیاورند؛ به عنوان مثال در صورت احساس خستگی و بیحالی در
هوای گرم فورا ً به یک مکان خنک بروید و آب سرد بنوشید ،یا وقتی
شدت تابش نور خورشید شدید است ،از خانه بیرون نروید و زیر باد
ّ
کولر یا پنکه قرار بگیرید.
 اگر شما فرد سالمی هستید و میخواهید ورزش کنید ،سعی
کنید صبح زود یا بعد از غروب آفتاب برای ورزش به بیرون از خانه
شدت تابش نور خورشید و گرمای هوا شدید
بروید و وسط روز -که ّ
است -این کار را انجام ندهید.
 اگر داروهایی مثل داروهای فشار خون باال مصرف میکنید،
حد معمول آب و
برای جلوگیری از کمآبی بدن باید بیشتر از ّ
مایعات بنوشید.
 اگر در گرما زود عصبی میشوید ،بهتر است کمی روی
خلقوخوی خود کار کنید و روی نکات مثبت زندگی خود تمرکز
کنید .به جنبههایی از زندگی خود -که قابل کنترل هستند -فکر
توجه داشته باشید که باالخره گرمای هوا هم
کنید و به این مسئله ّ
تمام میشود و با نزدیک شدن به فصل پاییز هوا خنک خواهد شد.
پژوهشها نشان میدهد هوای گرم اخالق ما را تحت تأثیر قرار
میدهد و عصبانیت افراد را زیاد میکند ،پس سعی کنید زود از
کوره در نروید و خودتان را کنترل کنید.
مهناز مرامی
تخصصی روانشناسی
دکترای
دانشجوی
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز مشاوره
و خدمات روانشناختی پاسارگاد تلفن013- 33129076 :
 Mahnazmarami.phdsychologistاینستاگرام

افزایش فشار خون با مصرف مسک ّن
ضد التهابی مانند بروفن میتواند موجب باال رفتن فشار خون شود .پژوهشگران
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که مصرف داروهای ّ
میگویند علّت افزایش احتمال بروز مشکالت قلبی به دنبال مس ّکن این دسته از مس ّکنها احتماالً باال رفتن فشار خون است .بیمارانی که
ال به علّت سائیدگی مفصلی نیاز به مصرف مداوم این داروها دارند ،حتماً این کار را باید با ّ
به علّت دردهای اندام مث ً
اطالع پزشک
انجام دهند و پزشکان نیز باید قبل از تجویز این داروها منفعت و ضرر احتمالی استفاده از آنها را سبک و سنگین کنند.
ضد
مشکل اینجا است که حدود چهل درصد از کسانی که به علّت سائیدگی مفصلی نیاز به استفاده از داروهای ّ
ضد التهابی
التهابی پیدا میکنند ،فشار خون باال هم دارند .پژوهشگران  444بیمار را که نیاز به مصرف داروهای ّ
عدهای دیگر از ایبوبروفن و تعدادی دیگر از
عدهای از این بیماران از سلکوکسیب و ّ
داشتند تحت نظر گرفتندّ .
ناپروکسن استفاده میکردند .غالب این بیماران سائیدگی مفصل یا آرتروز داشتند و در همۀ آنان فشار خون باال
بود.
در این بیماران استفاده از سلکوکسیب فشار خون را کم کرده بود؛ استفاده از ناپروکسن کمی فشار خون را باال
برده بود و در آنان که از ایبوپروفن استفاده کرده بودند ،فشار خون بیش از همه افزایش یافت.
ضد التهابی دارند ،نسبت به مصرف
محقّقان به بیمارانی که نیاز به مصرف داروهای ّ
داروی ایبوپروفن یا بروفن هشدار میدهند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ
 European Heart Journalمنتشر شده است.

سالمت کودکان
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روشهای پرورش هوش در کودکان
قسمت دوم
پرورش هوش با استفاده از
فرایندهای شناختی
همزمان با رشد جسمی و ف ّعالیتهای
حسی ،ذهن
محرکهای ّ
حرکتی و تقویت ّ
و شناخت کودک نیز رشد میکند و از
این طریق ّ
اطالعات بیشتری دربارۀ محیط
خود به دست میآورد؛ فکر او سریع رشد
میکند و مفاهیم جدیدی را یاد میگیرد.
دکتر سیّدموسی کافی
تف ّکر و ادراک به حواس و حرکات
بدنی بستگی دارد تا به وسیلۀ آن کودک بتواند آنچه را در اطرافش
حس بینایی نمیتواند
میگذرد ،درک کند ،به عنوان مثال نوزاد بدون ّ
با دیدن اسباببازی مورد عالقۀ خود خوشحال شود؛ بدون هماهنگی
چشم و دست نمیتواند آن را بگیرد و بدون توانایی گرفتن و باز کردن
نمیتواند آن را درک کند .همزمان با افزایش ق ّوۀ درک ،بسیاری از
مهارتهای شناختی مثل تف ّکر ،حافظه و استدالل نیز رشد میکنند.
 .1مفاهیمی چون رنگ ،شکل ،اندازه ،فاصله ،باال ،پایین ،راست
و چپ را با نشان دادن اشیا و ضمن کار به کودک یاد دهید ،مث ً
ال
راست و چپ را ضمن پوشاندن لباس به کودک به او بیاموزید .وقتی
میگوید راست ،دست یا پای راست او را بگیرید.
 .2شکلهای مختلفی را با خمیربازی درست کنید و از کودک
خود بخواهید که مانند آن را درست کند .اسباببازیهای زیادی را
در اندازه ،شکل و جنسهای مختلف در اختیار او قرار دهید.
 .3واکنش کودک خود را در آیینه به او نشان دهید ،نامش را صدا
کنید تا بتواند مفهومی از خود به دست آورد .بر این جمله تأکید
کنید که «این تو هستی» ،برای نشان دادن حالت منفی ،کلمۀ «نه»
را بهکار ببرید.

روزمره را به کودک خود نشان دهید ،بهطوری که بتواند
 .4زندگی
ّ
زندگی روزانه را درک کند .آنچه را انجام میدهید ،برایش توضیح
دهید ،به عنوان مثال «وقت ناهار است ،اول پیشبندت را میبندیم،
بعد در صندلی خودت مینشینی؛ بعد مامان ناهارت را میآورد .بهبه!
ناهار خوشمزه».
 .5وقتی کودک شما شروع به گفتن کلمات کرد ،میتوانید کتاب و
مجلاّ ت مختلفی برای او بخرید .تصاویر کتاب یا مجلاّ ت را برای او نام
ببرید .دست کودک را بگیرید و به اشیا اشاره و آنها را تکرار کنید .با
گفتن یک داستان ساده و کوتاه میتوانید تمرکز او را افزایش دهید.
 .6برای تقویت حافظۀ کودک وسیلهای را جلوی چشمانش در
جایی پنهان کنید و بعد از چند دقیقه از او بخواهید آن وسیله را
برای شما بیاورد .وقتی کودک با قلم و کاغذ و ترسیم سادۀ شکلها
آشنایی پیدا کرد ،میتوانید شکلهای سادهای مثل یک دایره را به
مدت ده ثانیه جلوی او قرار دهید تا کام ً
ال ببیند ،سپس از او بخواهید
ّ
همان شکل را از حفظ بکشد .از او بخواهید که در مورد کارهایی
که در آن روز انجام داده یا کارتونهایی که تماشا کرده ،برای شما
صحبت کند .همچنین میتوانید کارهایی را که انجام دادید ،به یاد او
بیاورید ،مث ً
ال دیروز به فروشگاه رفتیم ،یادت هست؟ و. ...
 .7ویژگیهای هر چیزی را توضیح دهید .هواپیماها پرواز میکنند؛
اتومبیلها راه میروند؛ توپها گِردند و قل میخورند .شباهتها را
با نشان دادن ویژگیهای دو چیز توضیح دهید ،مث ً
ال هواپیما پرواز
میکند ،گنجشک هم پرواز میکند .در مورد تفاوتها میتوانید
بگویید« :هواپیما پرواز میکند ،ا ّما ماشین پرواز نمیکند».
 .8میتوانید به فرزند خود قواعد اصلی ریاضی را قبل از اینکه به
مدرسه برود ،یاد دهید .این را بدانید که ریاضیات با تف ّکر ارتباط
زیادی دارد و آموزش درست مفاهیم ریاضی به ّ
منظم کردن فکر
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کمک میکند .سعی کنید این مفاهیم را نه براساس
قواعد و الگوهای رسمی یا بهصورت کتابی ،بلکه از
طریق وسایل جالبی که کودک شما بازی کردن با
آنها را دوست دارد ،به او یاد دهید ،مث ً
ال نگویید
که از یک تا ده بشمارد ،یا با شمردن انگشتان این
کار را بکند ،بلکه او را تشویق کنید که برای این
کار از وسایلی مثل شکالت ،آدامس و دکمه استفاده
کند .در این صورت او میآموزد که عدد چهار یعنی
چهارمین شیء.
 .9تکنیکهای مختلفی را میتوان در منزل برای
آموختن مفاهیم ریاضی به فرزندان بهکار برد ،مث ً
ال
پس از آنکه کودک توانست بشمارد و اعداد را شناخت،
جعبهای را در اختیار او قرار دهید که ن ُه خانه داشته
باشد (این کار را میتوانید روی شانههای خالی تخم
مرغ هم انجام دهید)؛ سپس  45مهره یا دکمه در اختیار
کودک قرار دهید و از او بخواهید که مهرهها را به نسبت
در خانههای مختلف قرار دهد .جعبه خودبهخود مهرهها
را تقسیم میکند و موجب میشود که کودک مستق ً
ال
این کار را انجام دهد.
 .10یک کودک پیشدبستانی فردی است کنجکاو،
اهل سؤالهای گوناگون ،عالقهمند به پی بردن به
همه چیز و دارای عالیق پایانناپذیر به کلّیۀ علوم.
شما میتوانید از این حاالت کودک خود برای تقویت
تواناییهای ذهنی او استفاده کنید .اجازه دهید که
توجه کند؛ این
کودک به محیط اطراف خود بیشتر ّ
توجه باعث میشود که سؤالهای زیادی در ذهن او
ّ
شکل بگیرد و برای پاسخ به سؤالها از تجربههای
سادۀ علمی استفاده کند .به او بیاموزید که برای این
کار از حواس مختلف خود استفاده کند .او را به پارک
ببرید تا گلها ،درختان مختلف ،حشرات و پرندگان را
ببیند .در شبهای صاف ،ستارگان ،ماه و تغییر شکل
آنها را همراه فرزندتان مشاهده کنید .یادتان باشد که
کار شما آموزش رسمیکودک نیست ،بلکه تحریک
استعدادهای علمی اوست ،بنابراین نیازی نیست که
شما از تمام رشتههای علمی آگاهی داشته باشید.
 .11سعی کنید ّاطالعات درستی را بهدست آورید و
در اختیار فرزند خود قرار دهید .پدر و مادر مریم به این
«بچه از کجا میآید؟» در حالی
سؤال مریم میخندند کهّ :
مقدماتی و درستی را در
که مادر باید سعی کند ّاطالعات ّ
تهیه کند و برای فرزند خود بخواند .او میتواند
این زمینه ّ
نوزاد همسایه را ببیند یا در مورد چگونگی رشد کودک
در رحم مادر کتابی را به وی نشان دهد.
 .12اگر سؤالی کرد که جوابش را نمیدانید ،به او بگویید
که من هم پاسخ این سؤال را نمیدانم ،حاال با هم جواب
آن را پیدا میکنیم .سپس کتابی که در آن موضوع برای
کودکان نوشته شده ،برایش بخوانید یا در صورت امکان
این ّاطالعات را از اینترنت بگیرید .نکتۀ مهم این است که
میتوانید به فرزند خود یاد دهید که از کجا ّاطالعات الزم
را بهدست آورد .شما با این کار او را به مطالعۀ کتاب یا
استفادۀ درست از رایانه عالقهمند میکنید.
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پرورش هوش با استفاده از فرایندهای عاطفی
توجه میکنند و ممکن
بسیاری از والدین به جنبههای شناختی هوش بیشتر ّ
توجه به جنبههای
توجه کمتری نشان دهندّ .
است به جنبههای عاطفی آن ّ
اهمیت زیادی برخوردار است .برای تربیت
عاطفی یا هیجانی هوش در کودکان از ّ
افرادی که دارای اعتماد به نفس باال باشند ،بتوانند از زندگی خود ّ
لذت ببرند و
توانایی هماهنگی بین نیازهای خود و دیگران را داشته باشند ،آموزش هوش
هیجانی میتواند مهم باشد:
 .1شرایطی فراهم کنید تا فرزند شما تجربیات مو ّفقیتآمیزی داشته باشد.
روزمره ،شناخت
کودکان از تجربیات مو ّفقیتآمیز یا منجر به شکست در کارهای
ّ
بهتری از خود کسب میکنند .سعی کنید بهویژه در ابتدا ف ّعالیتهای آسان و
مسائل قابل حلّی به آنان پیشنهاد کنید که بتوانند در این کارها مو ّفق شوند
و اعتماد به نفس باالیی پیدا کنند .اگر یک کودک در زمینههای مختلف مانند
ورزش ،ارتباط با دیگران و ّ
حل مسئله احساس مو ّفقیت کند ،این احساس میتواند
سبب خوشبینی و سالمت روان او شود .وقتی هم کار سخت و مسئلۀ مشکلی
به او میدهید ،او را به تداوم در آن کار یا داشتن پشتکار ترغیب و تشویق کنید.
برای کارهای مثبت فرزندتان ارزش قائل شوید و از او حمایت کنید ،مث ً
ال اجازه
دهید نقّاشیهای خود را روی دیوار اتاق خود نصب کند؛ این کار باعث افزایش
اعتماد به نفس فرزند شما میشود.
 .2به جای تعریف از قیافۀ ظاهری یا هوش و استعداد کودک به عملکرد او
تأکید کنید ،مث ً
ال به جای اینکه بگویید :چه «دختر خوشگلی» یا «چه پسر
باهوشی» ،بگویید« :چه دختر مسئولیتپذیری ،یا چه پسر با پشتکاری هستی».
 .3برای اینکه فرزندان شما دچار احساس بیارزشی نشوند ،به حرفهای
محبت قرار دهید.
آنان گوش دهید و آنان را بدون قید و شرط مورد ّ
توجه و ّ
راجرز ازجمله روانشناسانی است که رعایت این اصل را در پیشرفت و رشد
«خودشکوفایی» فرد مهم میداند .اگر برای پذیرش کودکان «ا ّما» و «اگر»های
متوجه میشوند که حتّی اگر رفتار بدی هم داشته
متعدد درست نکنیم ،آنان
ّ
ّ
باشند ،شخصیت آنان همیشه مورد احترام است.
 .4به کودک خود کمک کنید تا احساسات خود مانند خشم ،اندوه ،اضطراب
یا ترس را شناسایی کند و آنها را ابراز دارد .اگر کودک در واکنش به شکسته
شدن اسباببازیاش -که برادرش آن را شکسته -بگوید« :او پسر بدی است» ،او
را ترغیب کنید تا به بیان احساساتش بپردازد و بگوید« :من از دست او عصبانی
هستم ،چون اسباببازیام را شکسته است» .بروز بهموقع و منطقی احساسات
باعث میشود که فرد بتواند آنها را کنترل یا مهار کند.
 .5به کودکی که احساسات خود را بیان میکند گوش کنید ،مث ً
ال اگر همساالن
متوجه شوم که چه چیزی
فرزند شما کودکتان را اذیّت کردند ،بگویید« :میتوانم
ّ
باعث غمگینی تو شده است ،اگر من هم جای تو بودم ،همین وضع را داشتم».
مهمی نیست
هرگز احساسات وی را بیارزش ندانید ،بنابراین نگویید« :این چیز ّ
غصۀ تو شده است».
که باعث ّ
 .6خودگویی مثبت یعنی گفتن کلمات یا جمالت مثبت به خود و اظهار نظرهای
تأییدی میتواند باعث برداشت مثبت از خود شود ،احساس استقالل را در فرد به
وجود آورد و سبب مقاومت فرد در برابر خواستههای غیرمنطقی دیگران شود،
بنابراین فرزندان خود را برای خودگویی مثبت تشویق کنید .به آنان یاد بدهید که
بگویند« :من میتوانم این کار را انجام دهم»« ،من نهایت تالش خودم را میکنم».
این حالت وقتی بیشتر شکل میگیرد که شما نیز جمالت تأییدی را به فرزند
خودتان بگویید« :تو با پشتکار و عالقه کار میکنی»« ،به کارهای خودت ادامه بده».
دکتر سیّدموسی کافی
استاد روانشناسی دانشگاه گیالن
نشانی :رشت .بلوار سمیه ،بعد از بیمارستان گلسار ،خیابان  ،142ساختمان پزشکان
اکباتان تلفن013- 33124489 :
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اضطراب در کودکان
قسمت اول
بسیاری از کودکان امروزی دچار
اضطراباند و بیگمان برای والدین آنان
بسیار دردآور است که ببینند فرزندشان
از موضوعی ناراحت یا نگران است.

مهرداد نامدار

اضطراب چیست؟
اضطراب عبارت است از يک احساس منتشر ،ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسی با منشأ ناشناخته که به فرد دست
مجدد موقعيتهايی که قب ً
ال استرسزا
میدهد و شامل عدم اطمينان ،درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژی است .وقوع ّ
طی آنها به فرد آسيب رسيده است ،باعث اضطراب در افراد میشود .اضطراب شایعترین اختالل قرن است
بودهاند ،يا ّ
که در هر س ّنی دیده میشود و از هر هشت کودک یک نفر مبتال به اختالالت اضطرابی است .این اختالالت متن ّوعاند.
البته داشتن اضطراب و گذر از آن بخشی از دوران کودکی است ،مث ً
ال خیلی از کودکان از موجودات خیالی میترسند ،یا
نگران سالمت خود و والدینشان هستند و ،...ا ّما مهم این است که این نگرانیها مو ّقت و گذراست .در اختالالت اضطرابی،
نگرانیها بهطور مستمر و مداوم وجود دارند و باعث اختالل در عملکرد روزانۀ کودک مثل صحبت کردن در مهد کودک
و کالس ،اجتناب از بازی کردن با همساالن ،ترس از خوابیدن بعد از تماشای فیلم ترسناک و ...میشوند.

اختالالت اضطرابی به چند گروه تقسیم میشوند که
به برخی از آنها اشاره میکنیم:
• اختالل اضطرابی منتشر
اگر کودک شما نگرانی زیاد و غیرقابلکنترلی در مورد بسیاری از
موضوعات مثل تنشهای خانوادگی ،ارتباط با همساالن ،فجایع طبیعی
(بهخصوص بعد از فاجعهای مثل زلزله) ،مسائل تحصیلی و ...دارد و
عالئم آن شامل بیقراری ،بیخوابی ،کاهش تمرکز و تحریکپذیری
است ،یعنی مبتال به اختالل اضطرابی منتشر شده است.
• اختالل اضطراب جدایی

کودکان بهطور طبیعی بین هجده ماهگی تا سه سالگی در صورت
جدایی از مادر نگران و مضطرب میشوند .اگر اضطراب جدایی از
شدت باال باشد ،مث ً
ال کودک از رفتن به
مدت طوالنی و با ّ
مادر به ّ
مهد کودک یا مدرسه اجتناب کند و عالئمی مانند ترس شدید،
حالت ته ّوع و استفراغ صبحگاهی ،تعریق ،تپش قلب و ...داشته باشد،
نوعی اختالل محسوب میشود .این نوع اختالل معموالً در هفت تا نه

سالگی و گاهی در سنین باالتر بروز پیدا میکند.
• اختالل اضطراب اجتماعی

این اختالل شامل ترس و نگرانی شدید کودکان از حضور در
موقعیتهای اجتماعی است .کودک از تلفن زدن ،شروع مکالمات با
دوستان ،غذا خوردن در جمع ،پاسخ دادن به معلّمان و ...اجتناب
میکند .خجالتی و گوشهگیر بودن جزء شایعترین اضطرابهای
اجتماعی کودکان است که میتواند زندگی آنان را مختل کند .کودکان
ترس و اضطراب را از راه شرطی شدن فرامیگیرند .بروز ترسها در
کودکان قابل پیشبینی نیست و در تمام سنین یکسان نیست.
مهم بروز اضطراب در کودکان:
عالئم
ّ

• به بدترین گزینه فکر میکنند.

بچهها مشکلی پیش بیاید ،همیشه به بدترین گزینه فکر
اگر برای ّ
میکنند .به جای اینکه امیدوار باشند ،ناامیدی همۀ وجودشان را
فرامیگیرد.
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• مثل همیشه غذا نمیخورند (بدغذایی).

عادتهای غذایی کودکان هم شبیه
بزرگساالن به احساساتشان بستگی دارد.
کودکانی که اضطراب دارند ،ممکن است به
صورت ناگهانی از غذایی که همیشه دوست
داشتند ،بدشان بیاید یا نسبت به وعدۀ غذایی
خود وسواس زیادی به خرج دهند .کودکان
مضطرب تمایل دارند مخفیانه غذا بخورند ،در
این صورت میتوانند خودشان انتخاب کنند یا
به شکلی که میپسندند ،غذا بخورند.
• مشکالت جسمیپیدا میکنند.
بیشتر کودکانی که اضطراب دارند از یکسری
مشکالت جسمی هم شکایت میکنند ،مثل
سردرد ،دلدرد و درد ماهیچهها .این عالئم ممکن
است باعث شود که فرزندتان نتواند به مدرسه
برود یا در کالسهای فوق برنامهاش شرکت کند.
واکنشهای فیزیکی نسبت به اضطراب زمانی در
فرزندتان نمایان میشود که او نتواند در مورد
احساسش با کسی صحبت کند .شاید شما هم
عصبی شوید و تص ّور کنید فرزندتان ادای مریضی
را درمیآورد ،ا ّما در واقع این اضطراب است که
در پس این عالئم نهفته است.
• کجخلق میشوند.

اگر فرزندتان در تکلّم مشکل داشته باشد یا
نتواند احساسش (عاملی که سبب اضطرابش
شده) را در قالب کلمات بیان کند ،ممکن است
تندخو و بداخالق شود.
• مشکالت را بزرگ میکنند.

تف ّکرات منفی خودش را بسط میدهد و بیش
از حد بزرگ میکند« :من هیچ چیز را درست
انجام نمیدهم» ،یا «چرا من همیشه اینقدر
بدم؟» .فرزندتان ممکن است در توصیف خودش
یا احساسش از کلماتی مثل همیشه یا هیچوقت
استفاده کند .والدین هم تص ّور میکنند او دارد
همه چیز را بزرگ میکند ،ا ّما به جای این کار
سعی کنید از طریق همین کلمات با فرزندتان
ارتباط برقرار کنید تا بفهمید عامل اضطراب و
نارحتی او چیست.
• بیدلیل دعوا میکنند.

دعوای بیدلیل و خشونت از عالئم اضطراب
بچههایی که اضطراب
در کودکان استّ .
دارند ،معموالً رفتاری خشن و عصبی دارند.
ممکن است وسایل خود را بشکنند ،تکالیف
و کتابهای خود را پاره کنند ،با دوستانشان
یا حتّی بزرگترهایشان دعوا کنند و درگیری
فیزیکی داشته باشند .ازجمله نشانههای
اضطراب در این مورد این است که اگر از او
بپرسیم که چرا چنین رفتاری دارد ،او قادر
نیست دلیل مشخّ صی برای رفتارش بیاورد.

اضطراب شایعترین اختالل
قرن است که در هر سنّی
دیده میشود و از هر هشت
کودک یک نفر مبتال به
اختالالت اضطرابی است.
متنوعاند .البته
این اختالالت
ّ
داشتن اضطراب و گذر از
آن بخشی از دوران کودکی
است.
• کمالگرا میشوند.

بچههایی که اضطراب دارند ،دوست دارند همه چیز کامل باشد؛ تکالیفشان و
ّ
کالسهایی که در آنها شرکت میکنند ،یا مرتّب اتاقشان را تمیز میکنند .در این
مواقع معموالً همه چیز را سیاه و سفید میبینند .یا همه چیز درست و کامل است
و اگر چنین نیست ،پس غلط و اشتباه است .معموالً اضطراب باعث میشود که از
امتحان کردن چیزهای جدید منصرف شوند ،چراکه میدانند وقتی برای بار اول انجامش
میدهند ،نمیتواند درست و کامل باشد .سعی کنید به فرزندتان تف ّکرات مثبت را نشان
دهید و او را تشویق به انجام کارش کنید.
• مشکل خوابیدن دارند.

بچههای مضطرب هم درست مثل بزرگترها وقت خواب نمیتوانند فکر خود را آرام
ّ
کنند و نگرانیها و اضطرابها به سراغشان میآید .خوابیدن یکی از بهترین زمانهای
زندگی است و فرزند شما که مضطرب است نمیتواند از بهترین ساعت زندگی خود
استفادۀ کافی را ببرد ،پس اگر فرزندتان مشکل خواب دارد ،ممکن است دچار اضطراب
و استرس باشد.
• همیشه در مورد آینده مضطرباند.

عده
هیچکس در مورد آینده خبر ندارد .همین ناشناخته بودن آینده برای یک ّ
هیجانانگیز است ،ا ّما برای کودکانی که دچار اضطراباند ،ممکن است به کابوس تبدیل
شود .آنان تص ّور میکنند تمام اتّفاقاتی که در دنیا میافتد ،خارج از کنترلشان است.
اگر اطرافیانشان تجربههای بدی داشتند ،تص ّور میکنند همین تجربههای بد هم برای
آنان اتّفاق میافتد ،بنابراین از آینده میترسند .این تجربههای بد ممکن است شامل گم
شدن در فروشگاه ،تصادف کردن و ...باشد .در این مواقع شما نمیتوانید ضمانت کنید
که چنین اتّفاقی برای آنان نمیافتد ،بنابراین کارتان سخت میشود .فقط فضایی را ایجاد
کنید که فرزندتان بتواند احساسش را با شما در میان بگذارد.
• دوست ندارند از شما جدا شوند.
اضطراب جدایی یکی از انواع اضطراب در کودکان است .وقتی والدین کودکان یکی دو
ساله حتّی برای چند ثانیه آنان را ترک میکنند ،آنان شروع به جیغ زدن و گریه کردن
بچههایی هم که مضطرباند ،دقیقاً همین واکنش را دارند؛ آنان از جدا شدن
میکنند؛ ّ
حس امنیت میدهد ،ا ّما
آنان
به
والدین
کنار
در
بودن
درواقع
دارند.
وحشت
والدینشان
از
ّ
ی آنان ضربه بزند.
این واکنش میتواند به درس و ف ّعالیتهای زندگ 
با توجه به شناخت اضطراب کودک در این مقاله در شمارۀ بعد به عوامل پدیدآورنده،
درمان ،راهحل مقابله و کاهش اضطراب کودکان پرداخته میشود.
مهرداد نامدار
روانشناس بالینی ،مشاور کودک و خانواده
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87نبش کوچۀ شبنم ،ساختمان صابر ،مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی آرامش زندگی تلفن013 -۳۳۱۲۰۰۴۳ :

www.mnamdar.com
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مسائل جنسی را چگونه
به کودکان آموزش دهیم؟

برای اغلب افرادی که کودکی در راه دارند
یا در ابتدای راه تعلیم و تربیت کودکشان
هستند ،پس از رشد جسمانی و سالمت
وی آنچه دغدغۀ آنان است ،تربیت کودک
و رشد روانی اوست .همین موضوع باعث
میشود تا در پی آموزش مهارتهای
فرزندپروری باشند و خود را مج ّهز به
سالح علم کنند.
طراوت رزاقی لنگرودی
توجه کرد ،وجود
آن
به
آنچه باید
ّ
جنبههای مختلف از تربیت است که والدین باید به آنها د ّقت کافی
داشته باشند .اغلب تربیت اجتماعی ،جسمانی ،فرهنگی و ...را به قدر
توان و کفایت و بهدرستی انجام میدهند .در این میان یک جنبه
اهمیت خیلی زیادی برخوردار
حساسیت و ّ
از تربیت -که اتّفاقاً از ّ
است -یا نادیده گرفته میشود ،یا بهصورت سطحی و گذرا با آن
روبهرو میشوند و آن تربیت جنسی کودک است.
وقتی حرف از تربیت جنسی میشود ،شاید در ابتدا آنچه به آن
فکر میکنیم ،آموزش روابط جنسی است ،ا ّما درواقع چنین نیست؛
تربیت جنسی کودک به موضوعاتی مثل شناخت اعضای مختلف
بدن و کارکردهای آن ،نقش جنسیتی انسانها ،هویّت جنسی
تعرضات
کودک و در نهایت مراقبتهای الزم از بدن و پیشگیری از ّ
جنسی اشاره میکند.
اغلب والدین به دالیل مختلف وظیفۀ تربیت جنسی کودکانشان
را بهصورت خودآگاه و ناخودآگاه به گروههای مختلف اجتماعی مثل
اولیای مدرسه ،همساالن و مربّیان مذهبی و ...یا حتّی رسانههای
جمعی میسپارند؛ در حالی که وظیفۀ اصلی این نوع از تربیت
همانند باقی جوانب تربیتی برعهدۀ والدین است و والدین وظیفه
دارند این تعلیمات را از طرق صحیح بیاموزند و به کودکان خود

منتقل کنند ،ا ّما اگر به دنبال معنی کلّی از تربیت جنسی کودک
هستیم ،باید بگوییم معنای آن فراهم آوردن زمینۀ مناسب برای
رشد غریزۀ جنسی در کودکان است.
در بخش نخست ابتدا به موضوع کنجکاویهای جسمیو جنسی
کودکان در سه دورۀ مختلف س ّنی برای شناخت بدن و بهخصوص
آلت تناسلی کودک ،همچنین نحوۀ پاسخگویی والدین به سؤاالت
جنسی کودکان اشاره میکنیم و پس از آن موضوع رفتارهای
جنسی را در کودکان در سنین مختلف ،همچنین بهنجار یا ناهنجار
بودن آن را بررسی میکنیم.
توجه چندانی به شناخت اندام
کودک تا حدود دو سالگی ّ
تناسلی خود نشان نمیدهد و کشف دنیای اطراف و آزمودن حواس
پنجگانهاش برای او جالب و ّ
جذاب است و این باعث میشود که
در این دوره تنها روش ّ
لذت بردن او در زمینۀ جسمیو جنسی از
طریق مک زدن به پستان مادر یا پستانک یا شیشۀ شیر اتّفاق بیفتد
و در حقیقت از این روش برای بقای جسم و کسب ّ
لذت به شکل
توأمان بهرهمند میشود.
کودکان از روشهای مختلفی برای شناخت اعضای بدن خود
استفاده میکنند ،معموالً بعد از دو سالگی کودک شروع به کشف
بدن خود میکند .از طریق دیدن و لمس اعضای بدن خود به
توجه او به تفاوتهای بین جنس
شناخت میرسد و اینجاست که ّ
زن و مرد جلب میشود و تالش میکند تا از طریق نزدیک شدن
به جنس مخالف خود از این تفاوتها سر در بیاورد .در این زمان
مهمی را ایفا میکنند ،زیرا قرار دادن کودک در
والدین نقش بسیار ّ
ّ
حس کنجکاوی کودک را
کهالعات
اط
از
مقابل میزان مناسبی
ّ
ارضا کند -بسیار مهم است .باید به کودک کمک کنیم که ّ
اطالعات
مختصری از طریق کتاب ،نقّاشی و صحبت دربارۀ این تفاوتها  -در
حدی که برای او قابل درک و فهم باشد -بهدست آورد و در مقابل
ّ
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کنجکاویهای او جبهه نگیریم و اگر او را
در حال تماشای خود یا دیگران یا لمس
بدنش دیدید ،تنها کاری که میتواند در این
موقعیت کمک کند ،این است که معرکهای
مهیا کنید تا به این وسیله
از بازی و ف ّعالیت ّ
ذهن کودک از تمرکز محض به این موضوع
پرت شود .از این طریق کودک در عین حال
که جسم خود را کشف میکند ،تا حدودی
حس کنجکاویاش ارضا میشود.
ّ
به دلیل واکنشهای مثبت یا منفی
والدین ،این رفتارهای کنجکاوان ه تقویت
نمیشود و تبدیل به عادت نخواهد شد .در
نتیجه این موضوع که کودک در این ردۀ
س ّنی برای کشف شکل و فرم و کارکرد
اندامهای مختلف بدن خود و جنس مخالف
از طریق دیدن و لمس کردن اندام اقدام
میکند ،کام ً
سن اوست،
ال طبیعی و اقتضای ّ
ولی نکتۀ مهم در این زمینه این است که
والدین با هوشیاری و مهارت الزم ذهن و
عملکرد کودک را به سمت و سوی دیگری
سوق دهند تا این رفتار کنجکاوانۀ کودک
مخرب نشود؛ بهطور
تبدیل به یک عادت
ّ
مثال مادری ناگهان با صحنهای مواجه
میشود که برایش ناخوشایند است ،مث ً
ال
پسر خود را در حال لمس آلت تناسلی خود
میبیند ،هرچند دیدن این وضعیت مطلوب
نیست ،ولی بهترین نحوۀ برخورد با این
وضعیت این است که مادر بیآنکه نشان دهد
متوجه موردی شده ،از پسر خود بخواهد
که
ّ
خاصی مثل خمیربازی،
که با هم وارد بازی ّ
رفتن به پارک یا هر نوع بازی دیگر -که
میتواند برای آن کودک ّ
جذاب باشد -شوند
و به این صورت پسر خود را از آن حالت
متوجه ف ّعالیت دیگری
خاص بیرون بیاورد و
ّ
کند .نکتۀ طالیی در این موارد آن است که
واکنش والدین کنترل شود تا تقویت مثبت
یا منفی در پی نداشته باشد و چون معموالً
دستهای کودک در این موقعیتهای کشف
و بررسی درگیر خواهد بود ،تالش والدین
در بهکارگیری دستها در بازیهای دیگر
مشهود باشد ،بازیهایی مثل خمیربازی،
گلبازی ،نقّاشی ،یا حتّی نواختن موسیقی.
در سه تا پنج سالگی کودک نسبت به
والد جنس مخالف خود کشش و تمایلی در
خود احساس میکند که حتّی گاهی به این
نتیجه میرسد که اگر والد جنس مخالف من
در کنار همسر خود مینشیند یا میخوابد
در حقیقت پای خیانت به وی در میان است.
این دوره از زندگی کودک بسیار مهم و
حساس است ،چون والدین آگاه کودک را به
ّ
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سمت والد جنس موافق (مث ً
ال پسر با پدر و دختر با مادر) خود سوق میدهند تا از این راه به
کودک کمک کنند بهدرستی با جنسیت خود و نقشهای زنانه یا مردانه آشنا شود و موضوع
همانندسازی بهخوبی و بهدرستی اتّفاق بیفتد .در این دوره توصیه میشود که تماس جسمی
کودکان با والد جنس مخالف خود به حداقل برسد ،چون کنجکاویهای جنسی کودک در
این سن ممکن است با نزدیک شدنهای عمدی وی به والد جنس مخالف اشکاالتی را از نظر
عاطفی و روانی بهوجود بیاورد.
گروه س ّنی بعدی کودکان پنج تا هفت سالهای هستند که سؤاالت مختلفی در ذهن خود
دارند و به دنبال پاسخ به هر راهی سر میزنند .در این دوره معموالً سؤاالتی مثل نحوۀ
بچهدارشدن والدین ،چگونگی به دنیا آمدن کودک و تغییرات جسمانی ابتدایی -که در
ّ
دوران بلوغ با آن مواجه میشوند -در ذهن آنان به وجود میآید .وظیفۀ والدین در این دوران
حد الزم است ،مث ً
ال در مقابل سؤال کودک -که
پاسخ دادن به سؤاالت در نهایت آرامش و به ّ
میخواهد بداند چگونه به وجود آمده است -لزومی ندارد که والدین به مراحل دقیق باروری
اشاره داشته باشند ،بلکه با توضیح اینکه« :من و پدرت همدیگر را دوست داشتیم و بعد از
مدت گذشت ،فهمیدیم که دوست داریم مامان و بابا
اینکه با هم عروسی کردیم ،وقتی یه ّ
بشیم ،اونوقت بود که مامان رفت پیش خانم دکتر و اون به ما کمک کرد که تو بیای توی
شکم من و بعد از چند ماه که تو توی شکم من بزرگ شدی ،من رفتم بیمارستان و خانم
دکتر کمک کرد که تو به دنیا بیای» .از این راه کودک با ّ
لذت به داستان زیبای تولّد خود
گوش میدهد و از طرفی سؤاالت و ابهامات ذهنیاش برطرف میشود.
در مجموع همانطور که گفته شد ،شناخت نوع کنجکاوی کودکان در هر دورۀ س ّنی و
نحوۀ ارضای این حس و پاسخگویی به سؤاالت او آنچنان مهم است که کودک میتواند از
این راه رشد روانی جنسی خود را در مسیر درست ادامه دهد.
راهمیتی که باید به والدین عزیز ّ
متذکر شد ،این است که در مقابل این کنجکاوی
نکتۀ پُ ّ
بهحقّ کودکان خود واکنش منطقی نشان بدهید و آگاه باشید که عصبانی شدن از کودک
یا منع مستقیم آنان از پرسیدن و کشف آنچه برایشان مبهم و نامفهوم است ،ممکن
است باعث این شود که کودک منبع کسب ّ
اطالعات خود را از شما به منابع دیگر -که
متأسفانه این موضوع سبب بسیاری از اختالالت
نامطمئن و نامناسب است -تغییر دهد که
ّ
و ناهنجاریهای روانی و جنسی در بزرگسالی آنان خواهد شد.
در شمارۀ آینده به آموزش کودکان در زمینۀ مراقبتهای الزم از بدن در مقابل بیماریها
تعرضات جنسی خواهیم پرداخت.
و ّ
طراوت رزاقی لنگرودی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :بلوار امام علی (ع) ،کیلومتر 4جادّۀ رشت به سنگر ،کوی مهتاب ،باغ کریمی ،مدرسۀ
طبیعت تیتی تلفن013-33692220 :
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ناروانی گفتـار در کودکـان
قسمت اول

ناروانی زبان (لکنت) نوعی اختالل در گفتار است که معموالً در کودکی شروع میشود و گاهی تا بزرگسالی ادامه پیدا
میکند .برخالف بسیاری از اختالالت صوتی و گفتاری ،ناروانی بهسهولت اصالح نمیشود .اگر روش صحیح و مناسبی
برای اصالح ناروانی اتّخاذ نشود ،تأثیر منفی ماندگاری بر شخص و ارتباط او با دیگران میگذارد .با بروز چنین مشکلی
اهمیت دهند.
والدین باید به اصالح هرچه زودتر آن ّ
ناروانی (لکنت) نوعی اختالل گفتار است که آن را با عنوان اختالالت ناروانی گفتار یا به عبارتی روان نبودن گفتار
مطرح میکنند .مشکل عمده در عدم توانایی برقراری ارتباط به شکل آسان با سرعت مناسب و بهطور پیوسته است.
زهرا خانزده

در توصیف ناروانی از واژههایی چون گرفتن زبان ،نارسایی گفتاری یا اختالل شیوایی نیز استفاده میشود .این عنوانها در توصیف رفتاری به کار
میروند که آهنگ و جریان سلیس گفتار را از بین میبرد .شیوایی و روانی گفتار توصیفی است که از سوی شنونده اظهار میشود؛ اگرچه شنونده
متوجه نارسایی گفتار میشود ،ا ّما تشخیص ابتال به ناروانی به خودی خود مشکل است .ناروانی گفتار اشکال گوناگونی دارد:
ّ
 گاه ممکن است قسمتی از یک کلمه تکرار شود (تا تا تا تابلو).
 گاه یک صدا کشیده میشود (ممممامان).
 گاه ّ
کل واژه تکرار میشود (چرا  -چرا  -چرا).
 گاه یک عبارت تکرار میشود (تو اونو -تو اونو  -تو اونو  -میخواستی).
 گاه تکرار غیرضروری صداها ،هجاها ،کلمات و عبارات در بیان جملۀ مورد نظر
اتّفاق میافتد (ام ،میدونی ،خب ،مثل).
گاهی ممکن است ناروانی با رفتارهای حرکتی یا جسمینامناسب دیگری مثل پلک
زدن ،لرزش لب و تکان دادن فک همراه باشد .سفت شدن ماهیچههای قسمتهایی از
بدن ،حرکت بیجهت دست و پا یا پای کوبیدن نیز ازجمله مواردی است که میتواند با
ناروانی گفتار همراه باشد .این رفتارها رفتارهای ثانویه هستند .اگر رفتارهای عاطفی
منفی و اجتنابی با تکلّم نارس همراه شود ،با اطمینان بیشتری میتوان گفت شخص
مبتال به ناروانی گفتار است ،مثأل اگر شخصی از موقعیتهای گفتوگو بترسد یا برای
اجتناب از مشکل صحبت کردن کلمات را تغییر دهد ،به احتمال زیاد دچار ناروانی
گفتار است.
ناروانی طبیعی گفتار
بسیاری از افراد در صحبتهای معمولی خود
گاهی دچار رفتارهایی میشوند که به عنوان ناروانی
از آن نام برده میشود .تمام افراد گاهی کلمات،
صداها و عبارتها را تکرار میکنند .گاهی وقتها
مدتی سکوت میکند تا کلمۀ مناسب خود را
نیز فرد ّ
پیدا کند .گاهی گفتاری با اضافه شدن کلمات و عبارات
غیرضروری آسیب میبیند.
ال) دارند .تقریباً
بسیاری از افراد ت ّکهکالمهایی از قبیل (میدونی و مث ً
هیچکس صد درصد شیوا و رسا صحبت نمیکند .کودکان هم که مراحل رشد
را طی میکنند ،ممکن است با رشد زبان ،رشد حرکتی و عوامل محیطی همراه
باشد؛ وقتی کودک سعی میکند ایدهها و مفاهیمی را که از محیط پیرامون
خود گرفته در قالب کلمات بریزد ،معموالً شیوایی کالم او در هم میشکند.
انتخاب عبارات و کلمات مناسب و ساختار صحیح جمالت کار پیچیدهای است
که میتواند به روانی گفتار لطمه بزند .هر فرد آهنگ رشدی روانی و گفتار خاص
خود را دارد .بعضی از کودکان در دورۀ رشد خود هرگز دچار ناروانی در گفتار
عدهای دیگر چندین دورۀ ناروانی را پشت سر میگذارند.
نمیشوند و ّ
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دورۀ ناروانی طبیعی گفتار معموالً بین دو تا پنج سالگی رخ
میدهد .معموالً وقتی کودکان میخواهند افکار خود را جمع کنند،
توجه
کم 
ی مکث میکنند .به گفتۀ والدین کودکان برای جلب ّ
توجه را به خود جلب کردند،
دیگران رقابت میکنند و بعد از آنکه ّ
در حالی که سعی میکنند به فکرشان پایان دهند ،ناروانی یا تکرار
کالم در آنان مشاهده میشود.
زمان شروع
ً
ناروانی گفتار معموال در سه تا پنج سالگی همراه با مرحلۀ طبیعی
عدم روانی گفتار آغاز میشود .از وقتی که والدین یا اطرافیان اظهار
میکنند که کودک در حال شروع ناروانی گفتار است ،مادر به د ّقت
توجه میکند .او با عقیدۀ دیگران موافق
به صحبت کردن فرزند خود ّ
است ،به همین دلیل سعی میکند با گفتن عباراتی مثل «قبل از
صحبت کردن نفس عمیق بکش»« ،آهسته و شمرده صحبت کن»،
«دوباره آهسته بگو» و ...حرف زدن کودک را طبیعی کند .در این
گونه موارد کودک نگران میشود ،خجالت میکشد و به این ترتیب
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توجه به این عالئم در شروع
ناروانی تشدید میشود .اینکه تا چه حد ّ
یک ناروانی طبیعی میتواند مشکلساز شود و کودک را در مسیر
شروع اختالل ناروانی قرار دهد ،تحت تأثیر واکنشها و محیط
کودک است .در نظر گرفتن نوع واکنش مناسب و در نظر گرفتن
شرایط س ّنی کودک و اینکه واکنشها چقدر میتواند تأثیرگذار
اهمیت فراوانی دارد.
باشدّ ،
توجه و در نظر گرفتن صحیح عالئم و اعمال واکنش صحیح از
ّ
سوی والدین در گفتار بسیار مهم است و تشخیص اختالل ناروانی
گفتار را از ناروانی طبیعی آسانتر میسازد .در ادامه به بررسی
دقیقتر عالئم میپردازیم.
زهرا خانزده
آسیبشناس گفتار و زبان و رئیس انجمن گفتاردرمانی گیالن
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87ساختمان صابر ،طبقة  ،5واحد 12
تلفن013-33133203 :

www.KhanzadehClinic.com

کمبود ویتامین دی خطر سقط
جنین را افزایش میدهد!

مصرف استامینوفن در بارداری و
عالی فرزند
بیشف ّ

ایرنا :به گزارش گروه علمی ایرنا از روزنامة ایندیپندنت،
مؤسسة ملّی بهداشت کودکان و تکامل انسان
محقّقان
ّ
«یونیس کندی شریور» در آمریکا در این پژوهش سطح موا ّد
ّ
مغذی ضروری خون  1200زن را قبل از بارداری و هشت
هفته بعد از بارداری تجزیه و تحلیل کردند .تمامی این زنان
یک سقط جنین داشتند و امیدوار بودند که دوباره باردار
شوند.
این بررسی نشان داد ،زنانی که سطح ویتامین دی آنان
قبل از بارداری در راستای سطوح توصیهشده بود 15 ،درصد
بیشتر احتمال داشت که تولّد زندة جنین داشته باشد و خطر
سقط جنین در این زنان با افزایش سطح این ویتامین کاهش
مییافت.
محقّقان خاطرنشان کردند که یافتههای بررسی آنان نشان
میدهد که ویتامین دی نقشی محافظتی در بارداری ایفا
میکند.
یافتههای این پژوهش -که در مجلّة Lancet Diabetes
 and Endocrinologyمنتشر شده -تأکیدی است بر
یافتههای پژوهشهای قبلی که نشان داده بودند داشتن
سطح باالتر ویتامین دی برای زنانی که تحت لقاح خارج
رحمی قرار میگیرند ،مفید است.
ویتامین دی برای بدن به منظور جذب کلسیم و سایر
موا ّد معدنی از خوراکیها و نوشیدنیهای مصرفی ضروری
مکملهای ویتامین دی به زنان باردار و
است .اکنون مصرف ّ
کودکان زیر پنج سال توصیه میشود ،ا ّما نتایج این پژوهش
نشان میدهد که فواید برخورداری از سطح کافی ویتامین
دی در مرحلة پیش از بارداری بسیار مهم است.

ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که مصرف استامینوفن در
زمان بارداری میتواند احتمال بروز بیشف ّعالی در کودک آن مادر را
بچهها بسیار بیشتر از
افزایش دهد .در سالهای اخیر شیوع بیشف ّعالی در ّ
قبل شده؛ البته میزان 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 نشان داد که فرزندان زنانی که در دوران بارداری به
سن سه
ّ
مدت بیش از یک ماه از استامینوفن استفاده میکنند ،در ّ
سالگی مشکالت حرکتی و یادگیری 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
توسط مادر
گرفت و نشان داد که مصرف بیش از یک هفته استامینوفن ّ
در دوران بارداری احتمال بروز بیشف ّعالی در کودک را افزایش میدهد
و این احتمال با افزایش زمان مصرف دارو بیشتر میشود؛ بهطور مثال
مدت یک ماه احتمال بیشف ّعالی را دو برابر
مصرف استامینوفن به ّ
میکند .پژوهش همچنین نشان داد که مصرف استامینوفن در پدر به
مدت 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.

سبك زندگي سالم
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معيارهاي ازدواج مو ّفق

عکس :بابک چنگیزی

آماده نبودن براي ازدواج مانند آماده بودن براي ناكامي و شكست است .ازدواج امري پرخطر است و يكي از مهمترين
تصميمات زندگي است كه بر تمام وجوه آيندۀ فرد تأثير میگذارد و میتواند رضايتآورترين يا مأيوسكنندهترين تجربۀ
زندگي باشد؛ البته هيچگاه نميتوان به ازدواج به صورت كام ً
ال سياه يا سفيد نگاه كرد ،بلكه درواقع بسياري از ازدواجها از
برخي جهات رضايتآورند و از برخي جهات مأيوسكنندهاند .پاسخ به اين سؤال كه چگونه میتوان سطح رضايت زندگي
زناشويي را افزايش داد ،يكي از سؤالهاي بسيار اساسي است.
دکتر مرسده رفیعی

بسياري معتقدند كه ازدواج كار سادهاي است ،ا ّما تداوم زندگي
و رضايتمندي از ازدواج سخت است .برخي معتقدند كه اگر ازدواج
ساده است ،بايد طالق و جدايي سخت و دشوار باشد ،تا زندگيها
بهسرعت به سوي فروپاشي نرود .ما معتقديم كه ديد پيشگيرانه به
اهميت است .ما بايد به جاي سخت كردن طالق
طالق بسيار حائز ّ
به هر شيوهاي تالش كنيم تا نياز به طالق به وجود نيايد .به نظر
میرسد مشكل عمده اين است كه ازدواج ساده است و حتّي بسيار
سادهتر از طالق .براي ازدواج كردن داليل بسياري وجود دارد ،ا ّما
براي ازدواج نكردن دليل آوردن اغلب سخت و مشكل است.
داليل درست ازدواج






مصاحبت و همراهي
عشق و صميميت
شريك حمايتكننده
شريك جنسي

داليل نادرست ازدواج











شورش عليه والدين
جستوجوي استقالل
التيام يك ارتباط شكستخورده
فشار خانواده يا اجتماع
ازدواج اجباري
نياز جنسي
داليل اقتصادي
تنهايي و استيصال
احساس گناه
احساس كمبود و تهي بودن

افرادي كه براي ازدواج مناسب نيستند:

برخي از افراد براي ازدواج مناسب نيستند و بايد از آنان پرهيز
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شود .برخي ازخصلتها و ويژگيها هست كه ازدواج
و زندگي مشترك را با مشكالت بسيار زيادي روبهرو
میکند .البته هيچ كدام از ما بيعيب نيستيم و واضح
خاص
است كه هر كدام از ما ضعفها و كاستيهای
ّ
خودمان را داريم ،ا ّما برخي از ويژگيهای منفي هستند
مخربترند
كه در مقايسه با ساير خصلتها خطرناكتر و ّ
و در صورتي كه فردي صاحب آن ويژگي باشد ،زندگي
با او در واقع يك كابوس خواهد بود:
 افرادي كه معتاد به مصرف موا ّد مخدر ،الكل يا
دارو هستند.
 افرادی که قادر به کنترل هیجانات خود نیستند
شدت خشمگين ميشوند).
(افرادي كه بهسرعت و به ّ
 افرادي كه مسئوليت زندگي خود را برعهده
نمیگيرند.
 افرادی که ديگران را به دلیل مشكالت خود
سرزنش میكنند.
 افرادی که خشم خود را آشكارا بروز نمیدهند؛
آنان جمالتي به كار میبرند كه ظاهرا ً خصومتآميز
نيست ،ا ّما به طرزي غيرمستقيم ،خصومت و تن ّفر خود
را نسبت به شما بيان میكنند.
 افرادی که فكر میكنند ضعيف و درماندهاند.
 افرادي كه ديگران را كنترل میكنند.
 افرادي كه اختالل جنسي دارند.
 افرادی که بالغ آنها شکل نگرفته و کودک
ماندهاند.
 افرادي كه عواطف و احساسات خود را بيان
نمیكنند.
 افرادي كه از روابط قبلي خود هنوز التيام نيافتهاند.
 افرادي كه خانوادۀ آزاردهنده دارند و نمیتوانند در
مقابل آزار آنان از همسر خود حمايت كنند.
افرادي كه ديگران را كنترل میكنند ،داراي
ويژگيهای زير هستند:

• از لحاظ عاطفي محدود و بسته هستند.
• آنان بهسادگي احساسات و عواطف خود را بروز
نمیدهند.
حس مالكيت زيادي دارند.
•
ّ
• بسيار حسود هستند.
• بهراحتي وقتي چيزي مطابق ميل آنان نيست ،يا
هنگامي كه احساس میكنند روي اوضاع كنترل كافي
ندارند ،عصباني میشوند.
• معموالً داراي عادتهاي وسواسي هستند.
افرادی که اختالل جنسی دارند:

اختالل جنسی به سه شکل وجود دارد:
اعتياد جنسي و فقدان عزّ ت نفس جنسي

 oفردي كه تشنۀ فيلمها و تصاوير مستهجن است.
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 oفردي كه دائماً استمنا میكند ،حتّي اگر امكان رابطۀ جنسي سالم را هم
داشته باشد.
 oالس زدن با ديگران
 oچشمچراني و خيرهشدن به بدن ديگران
 oاظهارنظرهاي جنسي به شما دربارۀ بدن دوستانتان و غريبهها و...
 oاظهارنظرهاي جنسي به دوستان شما ،غريبهها و...
 oلمس كردن و تماسهاي بدني بيجا ،نامناسب و ناشايست
 oرابطۀ نامشروع
اختالالت كنشي جنسي

o
o
o
o
o

افرادي كه ميل به ف ّعاليت جنسي ندارند.
افرادي كه از روابط جنسي نفرت و انزجار دارند.
افرادي كه تحريك نمیشوند.
افرادي كه بهسرعت ارضا میشوند.
افرادي كه در زمان ارتباط جنسي درد زيادي دارند.

انحرافات جنسي

o
o
o
o
o
o

نمایشگری
یادگارخواهی
بچهبازی
ّ
خودآزاری جنسی
دگرآزاری جنسی
نظربازی

از نظر روانشناسان شرایط زیر برای ازدواج مناسب نیست:

 داشتن تفاوت س ّني زياد با يكديگر
 بزرگتر بودن از همسر
 جوانتر بودن از همسر
 داشتن تفاوت مذهبي با يكديگر
 داشتن تفاوتهاي اجتماعي ،قومي و تحصيلي با يكديگر
 دختر دادن و دختر گرفتن از يك خانواده
 افرادي كه از يكديگر دور هستند.
وقتي كه افراد از يكديگر دورند ،شناخت آنان از يكديگر يك شناخت از دور
است .در روابط راه دور امكان شناخت جزئيات فرد وجود ندارد ،تنها میتوانيم
كلّيت فرد را بشناسيم .آشنايي و شناخت -كه يك جزء مهم ازدواج است -در
روابط راه دور با مشكل روبهرو میشود.
روابطي كه مناسب ازدواج نيست:

 oرابطهاي كه شما بيشتر عشق میورزيد.
 oرابطهاي كه شما كمتر عشق میورزيد.
 oرابطهاي كه در آن احساس میكنيد که فرد مقابل نياز به تغيير دارد.
 oرابطهای كه در آن میخواهيد ديگري را نجات دهيد.
 oرابطهای كه در آن به همسر آيندۀ خود به چشم يك الگو يا آموزگار نگاه
میكنيد.
 oرابطهای كه به دليل چند ويژگي خاص ايجاد شود و تداوم يابد.
 oرابطهای كه به دليل يك تفاهم خاص ايجاد شود و تداوم يابدو در بقیۀ
زمینهها تفاهم نباشد.
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 oرابطهای كه به دليل لجاجت و سركشي با خانواده ايجاد شود
و تداوم يابد.
 oرابطه با كسي كه در تضاد كامل با معشوق يا نامزد قبلي باشد.
 oرابطه با فردي كه با يك نفر ديگر است ،یعنی هنوز از رابطۀ
قبلی خود خارج نشده است.
مالكها و معيارهاي ازدواج مو ّفق
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چطور زیاد تلویزیون نگاه
کردن میتواند شما را به
کشتن دهد!

 قبل از ازدواج هر دو نفر بايد مستقل و پخته باشند.
 هر دو نفر به همان اندازه كه ديگري را دوست دارند ،خودشان
را هم دوست داشته باشند.
 هر دو نفر بتوانند همانگونه كه از با هم بودن ّ
لذت میبرند ،از
تنها بودن نيز ّ
لذت ببرند.
 هر دو نفر در شغل و حرفۀ خود ثبات داشته باشند.
 هر دو نفر از خود آگاه باشند و خود را بشناسند.
 هر دو نفر بتوانند نظرات و خواستههای خود را قاطعانه بيان
كنند.
 هر دو نفر سعي كنند كه خودخواه نباشند و خواستههای
ديگري را برآورده كنند.
پيشبينیكنندههای ازدواج مو ّفق:







انتظارات واقعبينانهای از مشكالت ازدواج دارند.
خوب ارتباط برقرار میكنند.
تعارضها را به صورت مناسب حل میكنند.
احساس خوبي از شخصيت همسر خود دارند.
بر سر ارزشهاي اخالقي و مذهبي با يكديگر توافق دارند.
نقش برابر در ارتباط با هم دارند.

مطالب فوق بهطور خالصه توضیح داده شد و توضیحات تکمیلی
در جهت آگاهی و اطمینانبخشی از انتخاب درست و اقدام به ازدواج
مو ّفق بهصورت مشاورة پیش از ازدواج ارائه میشود .رعایت این
مهمی است برای اینکه انتخاب
نکات و توصیههای مشاوران کمک ّ
درستتری داشته باشیم.
دکتر مرسده رفیعی
مدرس دانشگاه علمی -کاربردی
دکترای روانشناسیّ ،
نشانی :خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش و
پژوهش

برخي از افراد براي
ازدواج مناسب نيستند
و بايد از آنان پرهيز
شود .برخي ازخصلتها
و ويژگيها هست كه
ازدواج و زندگي مشترك
را با مشكالت بسيار
زيادي روبهرو میکند.

سایت ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که نگاه
کردن زیاد به تلویزیون میتواند موجب ایجاد لختۀ خون در
وریدهای عمقی ساق شود که میتواند با حرکت به سوی قلب
و ریه و انسداد عروق ریه پدیدهای بالق ّوه کشنده باشد.
یکی از عللی که احتمال بروز لخته در وریدهای ساق را
زیاد میکند ،کاهش سرعت جریان خون در این عروق است
مدت به وجود آید .یک
که میتواند به علّت نشستن طوالنی ّ
ً
پژوهش نشان داده که در ایاالت متّحده هر فرد بالغ تقریبا هر
روز شش ساعت تلویزیون نگاه میکند.
در سال  2016یک پژوهش -که نتایج آن در مجلّۀ معتبر
 Circulationمنتشر شد -نشان داد که نگاه کردن به
مدت طوالنی میتواند احتمال بروز لخته در ریه را
تلویزیون به ّ
افزایش دهد .حاال محقّقان دانشگاه مینهسوتا با پژوهش بیش
از پانزده هزار نفر با سن  45تا  64سال نشان دادهاند که در
آنانی که زیاد تلویزیون نگاه میکنند ،احتمال بروز لخته در
ریه هفتاد درصد زیاد میشود.
نکتۀ جالب در این پژوهش آن است که نشان داده در
کسانی که زیاد تلویزیون نگاه میکنند ،حتّی اگر به اندازۀ
کافی ف ّعالیت بدنی و ورزشی هم داشته باشند ،باز همچنان
احتمال بروز لخته در ریه هفتاد درصد باالتر از افرادی است که
زیاد تلویزیون نگاه نمیکنند .این پژوهش به ما نشان میدهد
مدت طوالنی میتواند احتمال بروز لختۀ
که نشستن به ّ
ریه را زیاد کند .نتایج این پژوهش در مجلّۀ Journal of
 Thrombosis and Thrombolysisمنتشر شده است.
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پنـالتی

واژۀ پنالتی تقریباً برای همگان آشناست.
وقتی بهطور ف ّنی در ورزش فوتبال به آن
نگاه کنیم ،یعنی خطایی که در محوطۀ
جریمه اتّفاق میافتد و در عوض برای
ن خطای انجامشده یک موقعیت گل
جبرا 
با احتمال نیمبرد ،نیمباخت به تیم مقابل
داده میشود.
امیرحسین خلخالیراد

پنالتی ویژگیهایی دارد که مختصرا ً به آن میپردازیم:
 تعداد آن در هر بازی محدود است .گاهی تیمی در یک فصل
ممکن است چهل بازی کند ،ا ّما تعداد پنالتیهایی که داده است ،به
عدد انگشتان یک دست هم نرسد.
توجه ویژه داشت.
 پنالتی نوعی خطاست ،به ماهیت خطا بودن آن باید ّ
 یک مدافع باهوش ممکن است موقعیت گل %۱۰۰تیم حریف را
با دادن یک پنالتی بهموقع به شانس  ۵۰-۵۰تبدیل کند.
 در برخی موارد ممکن است عالوه بر دادن موقعیت گل به حریف،
با اخراج بازیکن خطاشونده مشکالت بیشتری برای تیم به وجود بیاید.
 اینکه در چه زمانی از بازی پنالتی داده شود ،بسیار مهم است.
پنالتی دقیقۀ سی با پنالتیای که در دقایق واپسین بازی داده
میشود ،تفاوت بسیاری دارد.
 دادن خطای پنالتی (حتّی به شرط عدم ناداوری) اعتراض
بسیاری از هواداران ،تماشاچیان و بهتر بگویم افرادی را که دلسوزانه
در انتظار پیشرفت بودند ،در پی دارد.
با این مقدمۀ طوالنی و خستهکننده سراغ اصل داستان برویم و
بخوانیم که پنالتی چه ربطی به رژیم درمانی دارد.
کمتر کسی است که روزگار دلنشین رژیم درمانی را تجربه نکرده
باشد .فصل پیش رو ،تابستان را میگویم ،جزء فصول سخت رژیم
جان
درمانی است ،چراکه لباسها اندکی نازکتر است و شکم
ِ
عزیزمان بیشتر خودنمایی میکند و به تبع آن ناچار به هموار

کردن ناهمواریهایمان میشویم و این در حالی است که به دلیل
مساعدت هوا و وقت بازتر ،زمان بیشتری را به تفریح و بیرون از منزل
ی مردمان سرزمینم تفریح با غذا پیوندی
میگذرانیم .در فرهنگ غن 
ناگسستنی و دیرینه دارد و این یعنی تابستان عزیز به طوری غلیظ
نوید بیشخوری و پنالتی دادن میدهد.
در فصل تابستان استقبال از بستنیها و یخدربهشتها به لطف
شبگردیهای خانوادگی بیشتر است .این گروه تنقّالت درشت در
حد یک تا دو بار در هفته حتّی در ایا م رژیم درمانی (برای افراد بدون
ّ
سابقۀ پزشکی و بیماری قبلی) بالمانع است.
فقط حال که دانستیم منظور از پنالتی در رژیم درمانی چیست ،یک
مقدمه را با زبان تغذیه مرور کنیم.
بار دیگر نکات ّ
توجه کنید .پنالتی جزء
 به تعداد تقلّبهای رژیمی(پنالتی) خود ّ
ّ
الینفک رژیم درمانی است ،ا ّما شمارش آن بسیار مهم است.
 تقلّبهای رژیمی نوعی تخلّف است ،خوشمزه بودن آن فریبتان ندهد.
 با دانش قبلی تقلّب کنید .یک تقلّب هوشمندانه شما را در مسیر
رژیمتان مو ّفقتر میکند.
 طوری تقلّب نکنید که برگشت به شرایط معمول رژیم برایتان
بسیار دشوار شود.
 در تعیین زمان وعدههای پنالتی ا ز مشاور تغذیۀ خود مشورت بگیرید.
 اعتراض مشاور تغذیه و رژیم درمانی شما دربارۀ اینکه تعداد
یا زمان پنالتیهای دادهشده درست و بجا نبوده است ،فقط از سر
دلسوزی است .این قضیه را در ذهنتان نهادینه کنید که مشاور تغذیۀ
شما در کنار شماست .او هیچوقت روبهرویتان نخواهد بود.
امید که تابستان پیش رو برایتان تجلّی حقیقی تمامی حسهای
خوب روزگار باشد.
امیرحسین خلخالیراد
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،برج ن ّواب ،طبقة هفتم ،واحد 13
تلفن013-33132645 :

بهداشت داهن و دندا ن
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عادات دهانی کودک؛

عوارض دندانپزشکی و راههای درمان
وجود عادات دهانی مانند مکیدن انگشت
طی معاینۀ کلینیکی یک
و پستانک در ّ
مهمی بهشمار میرود.
کودک یافتۀ
ّ
عادت مکیدن برخاسته از نیازهای
روانی و نیازهای فیزیولوژیک برای تغذیه
است و در سنین پایین جزئی از تکامل
طبیعی همۀ کودکان است ،ولی اگر این
خاصی ادامه پیدا کند،
عادت بعد از ّ
سن ّ
دکتر آتوسا جانشین میتواند مشکالتی را برای کودک ایجاد
کند .عادتی که موجب حرکت دندانهای شیری شده باشد ،باید
پیش از رویش دندانهای قدامی (دندانهای پیشین) دائمی حذف
شود .اگر عادتی باعث تغییرات دندانی شیری شد ه باشد و قبل از
رویش دندانهای دائمی حذف نشود ،میتواند باعث بروز تغییرات
مخرب روی دندانهای دائمی نیز بشود؛ از سوی دیگر اگر عادت قبل
ّ
از رویش دندانهای دائمی حذف شود ،تغییرات دندانی نامطلوب
بهطور طبیعی بهبود خواهند یافت .تالش برای برطرف کردن این
متخصص دندانپزشکی کودکان میتواند از صحبت
عادت با کمک
ّ
کردن با کودک تا درمانهای پیچیده شامل استفاده از اپالینسها و
وسایل دندانی مختلف ،متفاوت باشد .مهمترین نکتهای که باید در
مورد هرگونه درمان به یاد داشت این است که کودک باید بخواهد
عادت را ترک کند تا درمان مو ّفق باشد.

والدینی که از این مشکل در فرزند خود نگران هستند ،در مورد
عوارضی که این عادت ممکن است در صورت طوالنی شدن ایجاد
کند ،از دندانپزشک سؤال میپرسند .در پاسخ به این سؤال باید
گفت که انواع تغییرات دندانی که عادت مکیدن انگشت میتواند
تکرر عادت و حالتی که در
شدت ،طول ّ
ایجاد کند ،بسته به ّ
مدت و ّ
آن انگشت در دهان قرار میگیرد ،متفاوت است ،ولی بهطور کلّی
شایعترین مشکالت و عالئم دندانی گزارششده به دنبال عادت ف ّعال
عبارتاند از:
 اُپن بایت قدامی ()Anterior open bite
 حرکت دندانهای پیش باال به سمت جلو و حرکت دندانهای
پیش پایین به سمت عقب
 تنگی قوس ّ
فک باال و کراس بایت خلفی (Posterior cross
)bite
این عوارض حاصل ترکیبی از فشار مستقیم به دندان (ناشی از
مکیدن انگشت) و تغییر در فشاری است که از سمت لب ،گونه و زبان
به دندانها وارد میشود.

شکل  -2اُپن بایت قدامی ایجاد شده در اثر مکیدن انگشت و
پستانک
درمان

متخصص دندانپزشکی کودکان
زمان درمان و روش درمانی را
ّ
باید بهد ّقت برآورد کند .اگر والدین یا کودک نخواهند درگیر درمان
شوند ،تالشی نباید صورت بگیرد .مداخلۀ درمانی برای ترک عادت
هیچگونه تأثیر منفیای روی تکامل احساسی کودک ندارد و باعث
جایگزینی عادت دیگری نمیشود .درمان بهطور معمول بین چهار تا
شش سالگی و قبل از رویش دندانهای قدامی دائمی انجام میشود.
قبل از چهار سالگی مداخلۀ مستقیم برای ترک عادت ضرورتی ندارد.
شکل  -1مکیدن انگشت شست جزئی از تکامل طبیعی کودک
عادت مربوط به مکیدن انگشت و شست

عادت مکیدن انگشت و شست از بیشترین عادتهای دهانی
محسوب میشود .این عادت تا دو سال اول زندگی طبیعی تلقّی
میشود و نباید تالشی در جهت ترک عادت در این سن انجام شود.

چهار روش درمانی اصلی برای ترک عادت مکیدن انگشت
که دندانپزشک کودکان توصیه میکند:

• مشاوره
مضر این عادات با تکیه
صحبت کردن با کودک در مورد عوارض ّ
مخرب بر زیبایی گاهی در کودکان بزرگتر میتواند مفید واقع
بر اثر ّ
شود ،بهخصوص وقتی دندانپزشک این توصیهها را به کودک میگوید.
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• درمان یادآوری
ّ
این درمان برای کودکانی که مایل به توقف عادت هستند ولی به
مقداری کمک نیاز دارند ،مفید است .هدف هرگونه درمانی باید برای
کودک بهطور کامل توضیح داده شود .استفاده از باند چسبی با نوار
ضد آب روی انگشتان ،پوشیدن دستکش بهخصوص در طول ساعات
ّ
خواب و استفاده از محلولهای تلخ روی انگشتان برای یادآوری قرار
ندادن انگشت در دهان میتواند به ترک عادت کودک کمک کند.
• سیستم پاداش
در این روش قراردادی بین کودک و والدین یا بین کودک و
دندانپزشک بسته میشود .از کودک تقاضا میشود تا در یک دفترچۀ
یادداشت دورههای مکیدن انگشت در طول روز را ثبت کند .در این
روش والدین باید از هرگونه مداخله خودداری کنند و عادت کودک
را نادیده بگیرند ،زیرا مداخلۀ آنان شاید باعث تشدید عادت شود.
کودک هر روزی که عادتش را انجام نداده ،در دفترچه یک ستاره
میگذارد؛ اگر تعداد ستارهها در ماه به  28عدد رسید (هر ماه تا
دو روز انجام عادت مجاز است) ،به او یک جایزه از قبل تعیینشده
داده میشود .هدف در ماه دوم  29ستاره و در ماه سوم  30ستاره
مدت سه ماه عادت را انجام ندهد ،احتمال ترک
است .اگر کودک به ّ
مدت زیاد خواهد بود.
طوالنی ّ
• درمان با اپالینس یا وسایل داخل دهانی
اگر عادت پس از درمان یادآوری و سیستم پاداش هنوز
پابرجاست ،ولی کودک حقیقتاً مایل به حذف آن است ،میتوان از
وسایل مخصوص عادتشکن داخل دهانی استفاده کرد .این وسایل
انواع مختلفی دارند و بهطور فیزیکی مانع قرار دادن انگشت در
دهان میشوند .باید به کودک و والدین یادآوری کرد که این کار
جنبۀ تنبیه ندارد و صرفاً یک یادآوریکنندۀ دائمی است ( شکل
 .)2این درمان برای کودکان شش ساله و بزرگتر بیشترین کاربرد
را دارد .پاالتال كريب یکی از اپالینسهای داخل دهانی است که
عادت مکیدن انگشت را با ممانعت از قرار دادن انگشت در دهان و
ّ
لذت بردن از مکیدن برطرف میکند .برای ترک عادت الزم است که
حداقل شش ماه این وسیله در دهان بماند.

مجلة پزشکی

تیر  -مرداد 97

بهداشت داهن و دندا ن

عادت مربوط به مکیدن پستانک

تغییرات دندانی ایجاد شده به وسیلۀ پستانک بسیار شبیه به
تغییرات ایجاد شده با مکیدن انگشت است .اُپن بایت قدامی و تنگی
قوس ّ
فک باال بهطور پیوسته در کودکانی که پستانک میمکند،
ّ
رخ میدهد .خبر خوب این است که عادت به پستانک به علت
فشارهای وارد شده از طرف اطرافیان و همسنوساالن خیلی زودتر
و راحتتر ترک میشود .تغییرات دندانی ایجاد شده با مکیدن
پستانک قبل از دو سالگی اندک است ،بنابراین به والدین گفته
میشود که کودک عادت مکیدن پستانک را باید بین دو تا سه
سالگی ترک کند .گزارشها نشان میدهد که در بیش از نود درصد
موارد ،قبل از پنج سالگی این عادت از بین میرود.
عادت مربوط به لب

عادت مربوط به لیسیدن لب و کشیدن لب با آثار دندانی نسبتاً
خوشخیم تلقی میشوند .مشخّ صترین نشانههای همراه با این
عادت ،قرمزی لب ،التهاب و ترکدار شدن لبها و بافتهای اطراف
دهان است .درمان معموالً تسکینی و محدود به مرطوبکنندههای
لب است ،اگرچه گاهی در موارد شدید دندانپزشک استفاده از
اپالینسهای داخل دهانی را برای ترک این عادت توصیه میکند.
اغلب عادت لب موجب مشکالت دندانی نمیشود ،ولی مکیدن و
گاز گرفتن لب بیگمان میتواند مال اکلوژن (عدم تقارن سطوح
جوندۀ دندانهای فوقانی و پایین) را حفظ کند .شایعترین حالت
مکیدن لب به این صورت است که لب پایین پشت دندانهای
پیشین باال مکیده میشود که این عمل موجب افزایش اورجت
دندانی (بیرونزدگی دندان پیشین) میشود.

شکل  -4عادت مربوط به لیسیدن لب پایین

دکتر آتوسا جانشین
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی پیشگیری و
ّ
استادیار دانشکدۀ دندانپزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،کوچۀ بنفشه ،ساختمان
حکیم تلفن 013-33125934:

شکل  -3دستگاه عادتشکن پاالتال کریب

بهداشت داهن و دندا ن
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تشخیص اوتیسم از روی دندانهای کودک فراهم شد!
ایرنا :محقّقان آمریکایی میگویند که با تجزیه و
تحلیل الیههای دندانی کودک میتوان تشخیص داد
که کدام کودک به اختالل اوتیسم مبتال میشود.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،این پژوهش
زمینه را برای ابداع یک آزمایش جدید تشخیص
اوتیسم -که بتوان آن را در مراحل ابتدایی پس از تولّد
انجام داد -هموار میکند .این تحقیق -که محقّقان
دانشکدة پزشکی دانشگاه مونت سینای در آمریکا
انجام دادهاند -نشان میدهد که با بررسی روش
سوختوساز دو ما ّدة غذایی روی و مس در کودکان
میتوان پیشبینی کرد که چه کسی به اوتیسم مبتال
میشود.
محقّقان در این پژوهش چرخههایی را در
سوختوساز موا ّد مغذی شناسایی کردهاند که ظاهرا ً
برای تکامل عصبی سالم حیاتی هستند .محقّقان
همچنین الگوریتمهایی را ابداع کردهاند که بر اساس
اندازهگیریهای ناشی از این چرخههای متابولیک میتواند پیشبینی کند که آیا کودک به اوتیسم مبتال میشود یا خیر؟
متوجه شدند که تفاوتهای زیادی در سطوح
محقّقان با مقایسة کودکان مبتال به اوتیسم با خواهران یا برادران خود -که رشد معمولی داشتند-
ّ
مس و روی در دندانهای آنان وجود دارد.
متوجه شدند که این امضاهای بیوشیمیایی پیش از تولّد و در هنگام تولّد وجود دارند که این موضوع زمینه را برای ابداع یک
محقّقان همچنین
ّ
ّ
میسر میکند.
داد-
انجام
د
ل
تو
از
پس
ابتدایی
مراحل
در
را
آن
بتوان
کهاوتیسم
تشخیص
آزمایش جدید
ّ
اوتیسم یا درخودماندگی ( )Autismنوعی اختالل رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که با رفتارهای ارتباطی -کالمی غیرطبیعی مشخّ ص
میشود .عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز میکند و علّت اصلی آن ناشناختهاست .این اختالل در پسران شایعتر از دختران است .نتایج
این پژوهش در مجلّة  Scientific Advancesمنتشر شده است.

ارتباط بیماری لثه با یک بیماری کشندۀ دیگر!
ایرانارتوپد :باکتریهایی که در بیماریهای لثه در دندان
زندگی میکنند ،احتمال بروز سرطان مری را افزایش میدهند.
پژوهشگران با بررسی سالمت دهان بیش از  122هزار نفر در
طی ده سال نشان دادند در کسانی که به بیماریهای لثه مبتال
ّ
هستند ،جمعیت دو نوع باکتری در دهان بیشتر میشود که با بروز
سرطان مری ارتباط دارند .یکی از این باکتریها Tannerella
 forsythiaنام دارد که وجود آن با افزایش  21درصدی سرطان
مری همراه است .پژوهشهای قبلی ارتباط بیماریهای لثه با
بسیاری از مشکالت دیگر مانند بیماریهای قلبی را نشان داده
است ،ولی ارتباط مشکالت لثه با سرطان مری مطلب جدیدی
است .سرطان مری هشتمین سرطان شایع بدن و ششمین علّت
مرگ به دلیل سرطان در دنیاست .این سرطان معموالً در مراحل
پیشرفته تشخیص داده میشود و احتمال زنده ماندن فرد پنج
سال بعد از تشخیص بیماری تنها  25تا  15درصد است.
محقّقان میگویند این پژوهش نشان میدهد رعایت بهداشت

دهان و دندان میتواند احتمال بروز سرطان مری را کم کند .نتایج پژوهش
در مجلّۀ  Cancer Researchمنتشر شدهاست.

