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ّ
امام صادق عليهالسالم فرمود:

هر كس رباى خدا دانش بياموزد ،هب آن عمل كند و هب ديگران آموزش دهد ،رد ملكوت آسماناه از ا و هب زبرگى ياد
شود و گويند :رباى خدا آموخت ،رباى خدا عمل كرد و رباى خدا آموزش داد.
الذریعه الی حافظالشریعه (شرح اصول کافی)
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تاهي تقویمي
مناسب 

مکملهای مفید برای پیشگیری از
ّ

سرماخوردگی

دکتر فرزانه حیدری

ساالنه بیش از یک میلیون نفر در امریکا دچار عفونتهای تنفّسی و سرماخوردگی میشوند 5 .تا  25درصد نیز دچار آنفلوانزا
میشوند که موجب بستری شدن تعدادی و مرگ  20000تا  36000نفر آنان میشود .وقتی دچار بیماری میشوید ،سیستم
ایمنی مولکولهای پروتئین به نام سیتوکین  1را از بدن خارج میکند و این عمل موجب ایجاد عالئمیمانند عطسه ،سرفه،
آبریزش بینی و ورم چشمها میشود .این پاسخ ایمنی بدن به ویروسهاست که به شما احساس بدی میدهد ،نه خود ویروس.
اگر عالئم بهصورت تدریجی باشد ،در ابتدا از گردن به باال شروع میشود ،مانند عطسه ،سوزش گلو ،سوزش و آبریزش چشم
و به احتمال زیاد دچار سرماخوردگی شدهاید ،ا ّما اگر این عالئم بهسرعت به سراغ شما بیایند و دارای عالئم شدیدی در ناحیۀ
گردن به باال و پایین باشید ،مانند تب (عالمت اصلی آنفلوانزا) ،تبولرز ،تعریق بدن ،درد ماهیچهها و اعضای بدن ،مبتال به
آنفلوانزا هستید.

مکملهای مفید برای پیشگیری از سرماخوردگی
برخی از ّ
و آنفلوانزا

• ویتامین C
مصرف روزانه  250تا  1000میلیگرم ویتامین  Cدر بین ورزشهای
بهش ّدت باال و در مواقع سرماخوردگی و آنفلوانزا همراه با مصرف دارو
بسیار مؤثّر است .نتایج آزمایشهای بالینی روی بیش از  11000نفر
نشان داد که مصرف  1000میلیگرم و حداکثر  2000میلیگرم ویتامین
 Cم ّدت زمان سرماخوردگیهای رایج را در کودکان و بزرگساالن تا
بیست درصد کاهش میدهد ،بنابراین سعی کنید غذاهایی مصرف کنید
که دارای ویتامین  Cبیشتری هستند.
• جینسینگ
جینسینگ معمولی یکبار در روز برای پیشگیری از سرماخوردگی
بسیار مفید است .طبق پژوهشها جینسینگ سلولهای ایمنی
(ماکروفاژها) را ف ّعال میکند ،تولید سیتوکین و آنتیبادیها را افزایش
میدهد و ح ّتی به کشتن سلولهای عفونیشده کمک میکند .خواص
آن در مقایسه با دارونماها بررسی شده و نشان داده این ما ّده میزان
سرماخوردگی را تا  25درصد و طول سرماخوردگی و عفونتهای حا ّد
تنفّسی را یک تا شش روز کاهش میدهد .عوارض جانبی جینسینگ
شامل ناراحتی رودهای ،سردرد ،اضطراب و بیخوابی است ،بنابراین
مصرف آن در ساعات انتهایی شب موجب ایجاد اختالل در خواب
میشود .اگر بیمارید و نمیتوانید کار خود را رها کنید ،جینسینگ نقش
مه ّمی در کاهش ضعف و خستگی مربوط به سرماخوردگی و آنفلوانزا
دارد؛ البته در زنان باردار و کودکان شیرخوار این ما ّده نباید استفاده شود.

• زینک
مصرف  10تا  15میلیگرم روزانه از این ما ّده موجب از بین رفتن
عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا میشود .زینک یک ما ّدۀ معدنی ضروری
است که در صدها مسیر متابولیک در بدن شرکت میکند؛ ّ
شکی نیست
که کمبود این ما ّده در بدن خطر عفونت را زیاد میکند .تحقیقات نشان
داده است که زینک میتواند از حملۀ ویروس سرماخوردگی به بدن
توسط این عوامل
سم تولید شده ّ
جلوگیری کند و اندامهای سلولی را از ّ
عفونی نجات دهد.
• ویتامین D
متخصصان
اگر سطح ویتامین  Dخون شما بسیار پایین است ،توصیۀ
ّ
برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا مصرف ویتامین D
است .اگر دچار کمبود ویتامین  Dهستید ،باید بدانید که افزایش سطح
خونی ویتامین  Dآثار زیادی روی خطر ابتال به سرماخوردگی ،آنفلوانزا،
ذاتالریه و بیماریهای عفونی دیگر دارد.
اگر سطح خون شما طبیعی یا نزدیک به طبیعی است ،ویتامین D
برای مبارزه با ویروسها کمکی نخواهد کرد .پژوهشها نشان داده
است که در مقایسه با دارونماها مک ّملهای ویتامین  Dشیوع یا ش ّدت
عفونتهای تنفّسی را در بزرگساالن سالم با سطح طبیعی ویتامینD
کاهش میدهد.
متخصص داروسازی
ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشادّ ،
تلفن013-33755353 :
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روشهـای درمـان

سرطـان

امروزه پیشرفتهای شگفتی در درمان اغلب سرطانها حاصل شده است ،پیشرفتهایی که حاصل سالها تالش شبانهروزی
جراحی ،تولید داروهای جدید،
دانشمندان عاشقپیشه و پیگیر علوم سرطانشناسی است .این پیشرفتها در تکنیکهای ّ
همچنین روشهای پرتودرمانی در کنار تولید ابزارهای درمانی مدرن ،همگام با پیشرفت در علوم مهندسی پزشکی و تولید
نرمافزار و سختافزار پزشکی ،انقالب عظیم علمی سالهای اخیر تلقّی میشود و نوید آیندهای درخشانتر را در بهبود کیفیت
زندگی و افزایش طول عمر بیماران سرطانی میدهد.
دکتر فرزین دهسرا

امروزه حداقل سه نوع روش درمانی مختلف برای سرطان وجود دارد
معرفی آنها میپردازیم:
که به ّ
جراحی
ّ 
 دارودرمانی شامل شیمیدرمانی (کموتراپی) ،هورموندرمانی،
ایمنیدرمانی و...
 پرتودرمانی (رادیوتراپی)

بدیهی است که روش درمان سرطانهای مختلف متفاوت است،
همچنین مراحل مختلف یک نوع سرطان میتواند درمانهای متفاوتی
داشته باشد .روش درمانیای که برای هر بیمار سرطانی انتخاب
میشود ،نهتنها به نوع سرطان و مرحلۀ آن بستگی دارد ،بلکه ح ّتی
مسائل روانی ،عاطفی ،بُعد مسافتی که بیمار برای دریافت درمان طی
توجه پزشک
میکند ،شرایط فرهنگی ،اقتصادی و ...بیمار نیز باید مورد ّ
یا پزشکان تیم درمانی باشد.
البته براساس کتب و منابع علمی معتبر و بهروز دانش پزشکی (شاخۀ
آنکولوژی) درمانهای استانداردی در سراسر جهان برای انواع مختلف
سرطان در مراحل مختلف بیماری وجود دارد که باید مبنای کار درمانگر
باشد .از اینرو بسیاری از بیماران براساس نوع پاتولوژی سرطان خود و
مرحلۀ بیماری در گروهی قرار میگیرند که روش درمانی آنان تقریب ًا و
گاهی کام ً
ال شبیه یکدیگر است .استاندارد بودن درمان در سرتاسر دنیا

این امکان را میدهد که پزشک از روشهایی در درمان بیماران خود
بهره برد که قب ً
طی پژوهشهای معتبر وسیع کاراییشان اثبات شده
ال ّ
است.
جراحی،
امروزه برای درمان بسیاری از سرطانها از ترکیب روشهای ّ
شیمیدرمانی و پرتودرمانی استفاده میشود ،زیرا براساس پژوهشهای
معتبر فراوانی که انجام شده ،ثابت شده است که ترکیب مؤثّر و دقیق
این روشها منجر به افزایش احتمال درمان قطعی بسیاری از بیمارانی
جراحی بهتنهایی
میشود که در گذشته احتمال درمان چندانی نداشتندّ .
مؤثّرترین روش درمان اغلب سرطانهاست ،ا ّما گاهی به علّت متاستاز
یا وجود سلولهای سرطانی در منطقهای که قابل دسترس با روش
جراحی نیست (مثل تهاجم تومور به اعضای حیاتی بدن) ،نمیتوان فقط
ّ
جراحی بهطور کامل غ ّدۀ سرطانی را از بدن بیمار خارج
با تکیه به عمل ّ
کرد و در این موارد نیاز به استفاده از سایر روشهای درمانی است.
در درمان برخی سرطانها مانند سرطان گردنرحم و سرطانهای سر
جراحی مؤثّرتر باشد ،بهویژه در
و گردن رادیوتراپی میتواند ح ّتی از عمل ّ
جراحی منجر به ایجاد
عمل
مواردی مانند تومورهای سر و گردن -که
ّ
تغییرات شدید در ظاهر بیمار میشود -رادیوتراپی به عنوان یک روش
جراحی باشد (البته
درمانی میتواند انتخاب مناسبی به عنوان جایگزین ّ
برحسب تشخیص پزشک براساس نوع و مرحلۀ سرطان).
جراحی
عمل
که
در بیشتر بیماران سرطانی اگر از ابتدا الزم باشد
ّ
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انجام دهند ،بعد از عمل نزد آنکولوژیست
فرستاده میشوند تا در صورت نیاز و براساس
تشخیص ایشان (برحسب نوع و مرحلۀ سرطان)
شیمیدرمانی یا پرتودرمانی یا هر دو را دریافت
کنند .هدف از این درمانهای کمکی بعد از
جراحی از بین بردن بقایای احتمالی
عمل ّ
جراحی
عمل
با
که
است
سرطانی
های
سلول
ّ
قادر به حذف آنها نیستیم (به علّت وسعت
ناچیز و غیر قابل تشخیص بودن آنها در زمان
جراحی) .در غیر این صورت این سلولهای
ّ
جراحی و پس از
عمل
از
بعد
باقیمانده
سرطانی
ّ
گذشت زمانی کوتاه یا طوالنی از عمل دوباره
رشد میکنند و تودۀ جدیدی بهوجود میآورند
یا ح ّتی به سایر اعضای بدن متاستاز میدهند.
ناگفته نماند که در بسیاری از بیماران اگر با
انجام بررسیهای الزم ثابت شود که سرطان
در مراحل اولیه است ،تنها انجام یک روش
درمانی (مث ً
جراحی یا فقط رادیوتراپی)
ال فقط ّ
برای درمان کافی است و درمان ترکیبی الزم
نیست ،مگر آنکه با یک روش نتوان بهطور
کامل تومور را از بین برد ،بههمین دلیل تأکید
میشود که مراجعۀ زودتر بیماران و تشخیص
سریعتر سرطان ،دورۀ درمانی کوتاهتر و هزینۀ
کمتری (و البته احتمال مو ّفقیت درمان بیشتر)
در پی دارد ،به عنوان مثال درمان بیمار مبتال
به سرطان رودۀ بزرگ (کنسر کولون) در مراحل
جراحی کامل است؛ در
ابتدایی ( )1 stageفقط ّ
حالیکه اگر بیمار با تومور پیشرفتهتر مراجعه
جراحی نیاز به شیمیدرمانی
کند ،عالوه بر ّ
طوالنیم ّدت نیز خواهد داشت.
در یک تقسیمبندی درمانها به دو دستۀ
درمانهای موضعی و فراگیر (سیستمیک)
جراحی
تقسیم میشود .درمانهای موضعی مانند ّ
و رادیوتراپی فقط برای منطقۀ محدودی از بدن
که جایگاه اصلی حضور بافت سرطانی است-بهکار میرود؛ در حالیکه درمانهای سیستمیک
مانند دارودرمانی (شامل شیمیدرمانی،
هورموندرمانی ،ایمنیدرمانی و )...تمام بدن
بیمار را تحت درمان قرار میدهد .از دیدگاه
دیگر درمانهای سرطان به دو دستۀ درمان
ریشهای (قطعی) و تسکینی طبقهبندی میشود.
اگر براساس نوع ،مرحله و رفتار سرطان ،هدف از
درمان آن معالجۀ قطعی بیمار باشد ،به آن درمان
قطعی میگویند ،ا ّما در تومورهای پیشرفته -که
مریض احتمال درمان قطعی ندارد -از درمان
تسکینی برای کاهش شکایات بیمار (از قبیل
درد ،خونریزی ،ترشّ حات بدبو ،عالئم انسدادی
و )...استفاده میشود.
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درمانهای اصلی و کمکی
معمو ًال برای هر سرطانی یک روش درمانی اصلی و چند روش درمانی فرعی یا کمکی وجود دارد
که در موارد الزم و برحسب تشخیص پزشک مربوط از ترکیب این روشهای درمانی برای افزایش
احتمال مو ّفقیت در درمان بیماران استفاده میشود ،به عنوان مثال روش اصلی درمان سرطان حفرۀ
جراحی روشهای درمان کمکی محسوب میشود.
بینی رادیوتراپی است و شیمیدرمانی و گاهی ّ
جراحی درمان اصلی است و
در مورد راستروده یا رکتوم (و سایر سرطانهای گوارشی) نیز عمل ّ
جراحی ترکیب میشود .امروزه در
شیمیدرمانی و پرتودرمانی در موارد نیاز به عنوان درمان کمکی با ّ
مواردی که براساس بررسیهای تشخیصی قبل از شروع درمان مانند اندوسونوگرافی از طریق رکتوم
( CT-scan ،(EUSیا  MRIلگنی ،تومور اولیۀ رکتوم بزرگ باشد یا غدد لنفاوی منطقهای
درگیر باشد ،پس از ارجاع بیمار به رادیوآنکولوژیست ،ابتدا با استفاده از روشهای کمکی درمان
(ترکیب همزمان پرتودرمانی و شیمیدرمانی یا همان کمورادیاسیون) اقدام به کوچک کردن تومور
جراحی و برداشتن کامل تومور آسانتر انجام شود.
میکنند تا سپس عمل ّ
استفاده از درمان کمکی قبل از شروع درمان اصلی در تومورهای پیشرفتۀ موضعی (تومور بزرگ
بدون متاستاز) با هدف تسهیل و مؤثّرتر کردن درمان اصلی ،درمان پیشکمکی (neoadjuvant
 )therapyنامیده میشود.
جراحی بهتنهایی مؤثّرترین روش درمان اغلب سرطانهاست ،ا ّما گاهی به ع ّلت
ّ
جراحی نیست
وجود سلولهای سرطانی در منطقهای که قابل دسترس با روش ّ
غدۀ سرطانی را از بدن بیمار
جراحی بهطور کامل ّ
نمیتوان فقط با تکیه به عمل ّ
خارج کرد و در این موارد نیاز به استفاده از سایر روشهای درمانی است.

امروزه نئوادجوانت کمورادیاسیون همزمان (کاربرد همزمان پرتودرمانی و شیمیدرمانی) در
درمان سرطان رکتوم پیشرفتۀ موضعی و نئوادجوانت کموتراپی در درمان سرطان پیشرفتۀ موضعی
جراحی جایگاه بسیار واالیی دارد و در تمام دنیا روش درمانی استاندارد
پستان ،قبل از انجام عمل ّ
جراحی در این دسته از بیماران توصیه نمیشود و توصیه
محسوب میشود و دیگر عمل اولیۀ ّ
جراحی بعد از نئوادجوانتتراپی انجام شود .باید در نظر گرفت که شیمیدرمانی یا
میشود که ّ
پرتودرمانی -که در آغاز درمان سرطانهایی از قبیل لنفوم ،مثانه ،گردنرحم ،تومورهای ژرمسل
و ...استفاده میشود -درمان قطعی نامیده میشود و نئوادجوانتتراپی محسوب نمیشود ،زیرا در
اینجا تنها روش درمان در نظر گرفته شده است و تعریف باال در مورد آن صدق نمیکند (در
این موارد هدف از درمان اولیه تسهیل روش درمان اصلی نیست) .استفاده از درمان کمکی بعد
از اتمام آن نوع درمان اصلی که منجر به حذف کامل تومور بدخیم [پاک شدن ماکروسکوپیک
(تودهای) و پاتولوژیک (سلولی) تومور (با گزارش حاشیۀ منفی در نمونۀ پاتولوژی)] شده است،
درمان کمکی ادجوانتتراپی نامیده میشود .هدف از درمان ادجوانت ،ریشهکنی متاستازهای ریز
(میکرومتاستازهای) محتمل غیرقابل اثبات ،کاهش احتمال عود موضعی و دوردست و افزایش
زمان بقای بدون بیماری و طول عمر بیماران بعد از درمان اصلی است ،به عنوان مثال میتوان
بیماری را نام برد که با سرطان قابل عمل پستان برای درمان مراجعه میکند ،پس از انجام عمل
جراحی در صورت لزوم شیمیدرمانی ادجوانت ،سپس رادیوتراپی ادجوانت دریافت میکند.
ّ
جراحی ناکامل تومور -که
الزم است تأکید شود که اقدامات کموتراپی یا رادیوتراپی بعد از عمل ّ
بقایای تومور قابل مشاهده ( )grossباشد -یا ح ّتی در نمونۀ پاتولوژی بعد از عمل ،حاشیۀ ّ
محل
جراحی (مارژین) مثبت گزارش شود ،دیگر ادجوانتتراپی نامیده نمیشود ،بلکه ادامۀ
تومور بعد از ّ
درمان اصلی محسوب میشود.
اصطالح ادجوانتتراپی بهصورت صحیح وقتی بهکار میرود که بعد از درمان اصلی هیچ بقایایی
از تومور اولیه ،نه بهصورت ماکروسکوپیک و نه بهصورت میکروسکوپیک قابل اثبات نباشد؛ اگرچه
احتمال وجود میکرومتاستازهای غیرقابل اثبات همچنان پابرجاست و هدف اصلی از ادجوانتتراپی
کاهش این احتمال شوم است.
دکتر فرزین دهسرا
متخصص پرتودرمانی انکولوژی
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،ساختمان فاطیما ،طبقۀ دوم
تلفن013-32132788 :
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اصول تغذیه

دکتر مرجان مهدویروشن

سرطان بیماریای است که در آن
سلولهای بدن بهطور کنترلنشدهای تکثیر
میشوند .در یک فرد سالم همیشه بین
میزان تقسیم سلول ،مرگ سلولی و تمایز
تعادل وجود دارد ،درحالیکه در سرطان این
تعادل بههم میخورد .زمانی تص ّور میشد
که رژیمهای غذایی نقشی در مرگهای
ناشی از سرطان ندارند ،درحالیکه امروزه

محقّقان ثابت کردهاند که رژیم غذایی روزانۀ افراد در پیشگیری ،کنترل
و ح ّتی درمان انواع سرطانها نقش مه ّمی ایفا میکند.
بيماران سرطاني به علّت وجود مشکالتي نظير ته ّوع ،استفراغ،
توجه به نوع
بياشتهايي و اختالل در بلع تمايلي به خوردن غذا ندارند .با ّ
مشکل تغذيهاي و ش ّدت کمبود ريزمغ ّذيها -که در بيماران مشاهده
ميشود -میتوان راهبردهايي را بهکار گرفت تا دريافت غذا و موا ّد
مغ ّذي براي بيمار دلپذيرتر باشد .در اين بيماران دريافت غذا بهصورت
تهيه و آمادهسازي غذا بايد به
دهاني توصيه میشود و براي اين منظور ّ
گونهاي باشد که بيمار بتواند بهراحتي از طريق دهان آن را مصرف کند.
يکي از نکات مهم در تنظيم رژيم غذايي اين گروه از بيماران
زمان غذا خوردن و نحوۀ توزيع وعدههای غذايي در طول روز است.
اين بيماران اغلب در طول روز و با گذشت زمان دچار کاهش اشتها
ميشوند ،درنتيجه صبح و ساعات اوليۀ روز بهترين زمان غذا خوردن در
اين بيماران است ،بنابراين وعدههاي غذايي اين بيماران بايد به گونهاي
تنظيم شود که حجم بيشتر غذا در وعدۀ صبح به بيمار داده شود.
ضعف و خستگي يکي از عالئم شايعي است که اين گروه از بيماران
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در بیماران سرطانی

گزارش میدهند .بهطور کلّي افراد مبتال به سرطان بايد به مصرف
وعدههای غذايي متع ّدد و کمحجم با تأکيد به وعدۀ صبحانه و استفاده
توجه به نوع مشکالتی
از غذاهاي سهلالهضم و مايع تشويق شوند .با ّ
که در بیمار مشاهده میشود ،میتوان روشهایی را بهکار گرفت تا
دریافت غذا برای بیمار خوشایندتر باشد .در بیماران مبتال به سرطان
اغلب مصرف غذاهای با بافت نرم و مایع در دمای اتاق بهتر از غذاهای
جامد و با بافت سفت قابل تح ّمل است .بیماران اغلب مایعات زالل
سرد ،نوشیدنیهای گازدار ،هندوانه ،انگور و بستنی را بهخوبی تح ّمل
میکنند .به این گروه از بیماران توصیه میشود که تا دو ساعت پس از
شیمیدرمانی برای جلوگیری از ته ّوع و استفراغ غذایی مصرف نکنند.
حس
حس چشايي يا تغيير ّ
در آن دسته از افرادي که دچار اختالل در ّ
چشايي شدهاند ،میتوان با اضافه کردن ادويهجات ،طعمدهندهها و انواع
چاشنيها ،غذاها را مطلوب و خوشطعم کرد.
اغلب افراد مبتال به سرطان نسبت به گوشت قرمز تنفّر دارند و الزم
است که گوشت از برنامۀ غذايي آنان خارج شود و از ساير منابع غذايي
پروتئيني (حبوبات ،تخم مرغ ،گوشت مرغ و ماکیان و سفیدۀ تخم مرغ)
استفاده شود.
برای کاهش ته ّوع در بیماران تنفّس عمیق ،مصرف خردههای یخ
و مصرف جرعههایی از نوشیدنیهای گازدار میتواند مفید باشد .در
اینگونه موارد بهتر است مصرف غذاهای چرب محدود شود.
استفاده از روشهايي برای تحريک ترشّ ح بزاق در بيماراني که بزاق
آنان کاهش يافته ،مفيد است ،براي مثال مصرف آدامس بدون شکر و
آبنبات ،مصرف غذاهاي با ميزان رطوبت باال و نوشيدن مايعات فراوان
در طول روز.
بیماران مبتال به سرطان به رژیمهای غذایی ُپرپروتئین نیاز دارند.
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برای آن دسته از بيماراني که قادر نيستند انرژي و پروتئين
کافي را برای حفظ وزن و حفظ وضعيت تغذيهاي خود مصرف
کنند ،میتوان از مک ّملهاي غذايي -که به صورت نوشيدني
هستند (مک ّملهاي غذايي مايع) -استفاده کرد .درد و کوفتگي
نيز میتواند بر اشتهاي افراد و توانايي غذا خوردن آنان اثر
منفي بگذارد .احساس درد میتواند ناشي از تومور يا روشهاي
درماني باشد که در این موارد استفاده از داروهاي مناسب برای
کنترل درد توصيه میشود.
دکتر مرجان مهدویروشن
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی و استادیار دانشگاه علوم
ّ
پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،خیابان امام خمینی ،ساختمان آرسن ،کلینیک
تخصصی گوارش و کبد تلفن013-33346401 :
فوق
ّ

افزایش سرطان رودۀ
بزرگ در زنان چاق
ایرانارتوپد :در سالهای اخیر بهتدریج احتمال بروز
سرطان رودۀ بزرگ در افراد باالی پنجاه سال کاهش
یافته ،ولی در جوانها بیشتر شده است .حاال یک
پژوهش جدید نشان داده که علّت آن افزایش وزن است.
محقّقان دانشگاه واشنگتن در این پژوهش نشان
دادهاند که در زنان  49تا 20سال -که وزن باالیی
دارند -احتمال بروز سرطان رودۀ بزرگ دو برابر میشود.
این پژوهش روی بیش از  85هزار نفر انجام شده است.
البته از م ّدتها قبل مشخّ ص بود که وزن باال میتواند
در افراد مسن احتمال ابتال به سرطان رودۀ بزرگ را
بیشتر کند ،ولی تاکنون تحقیقی در زمینۀ تأثیر چاقی بر
افزایش سرطان رودۀ بزرگ در جوانها انجام نشده بود.
متأسفانه چون غربالگری سرطان رودۀ بزرگ از پنجاه
ّ
سن کمتر
در
سرطان
این
بروز
شود،
ی
م
شروع
سالگی
ّ
میتواند بدون تشخیص باقی بماند و خطرساز شود؛ به
سن شروع
همین دلیل اخیراً انجمن سرطان امریکا ّ
کولونوسکوپی برای غربالگری سرطان رودۀ بزرگ را
پنج سال کمتر کرده و توصیه میکند که این کار از
 45سالگی شروع شود .نتایج این پژوهش در مجلّۀ
 JAMA Oncologyمنتشر شده است.

دیابت نوع یک نوزاد با مصرف
ماکارونی در بارداری!
خبرگزاری فارس :نتایج تازهترین بررسیها نشان میدهد ،خوردن مقدار زیاد
ماکارونی در دورۀ بارداری خطر ابتال به دیابت نوع یک را در بزرگسالی نوزاد بسیار
افزایش میدهد.
پژوهشگران تأکید میکنند ،مصرف پاستا و ماکارونی در دورۀ بارداری خطر
ابتال به دیابت را تا شانزده سالگی نوزاد به میزان دو برابر افزایش میدهد .این
پژوهش -که محقّقان ایسلندی ،دانمارکی و امریکایی انجام دادهاند -نشان داده
است به همان میزانی که مصرف متعادل گلوتن در شرایط عادی افراد را از دیابت
دور میکند ،مصرف زیاد آن در دورۀ بارداری میتواند خطر بروز نوع یک این
بیماری را در نوزاد بیشتر کند .این بررسی روی بیش از  63هزار مادر باردار صورت
گرفته است .بنیاد بینالمللی دیابت آماری ارائه کرده است که براساس آن این
بیماری خاموش در هر شش ثانیه یک قربانی میگیرد و تعداد مرگهای ناشی
از آن بیش از مجموع ایدز ،سل و ماالریاست .سازمان بهداشت جهانی دیابت را
شایعترین بیماری غدد در جهان میداند که ساالنه عامل چهار میلیون مرگ در
جهان است.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی دیابت ،در حالیکه
تعداد بیماران دیابتی در سال  2000میالدی کمتر از  200میلیون نفر بودهاست،
این رقم در سال  2015به بیش از  382میلیون نفر رسیده و پیشبینی میشود تا
سال  2025بیش از  300میلیون بیمار دیابتی در دنیا وجود داشته باشد و تا سال
 2035این تعداد به رقم  592میلیون نفر برسد .نتایج این پژوهش در دیلیمیل
منتشر شده است.
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روز جهانی سرطان،
روزی برای هشدار
سرطان به معنی مرگ نیست و میتوان با پیشگیری و
غربالگری از بروز آن جلوگیری کرد.

روز جهانی سرطان همه ساله در چهارم فوریه برابر با پانزده بهمن در سراسر جهان با هدف افزایش
آگاهی مردم نسبت به سرطان و نحوۀ پیشگیری و برخورد با آن برگزار میشود .سرطان ازجمله بیماريهاي
بدخیم مزمن و غیرواگیردار است که یک معضل بهداشتی و تأثیرگذار در سالمت جامعه محسوب میشود.
هدیه فاضل تولمی

نقش ژنتیک در سرطان
در ایران میزان وقوع سرطان  98تا 100مورد از هر صد هزار نفر است.
سن پایین (معمو ًال زیر  ۵۰سال) به صورت دوطرفه
زمانی که سرطان در ّ
در اعضای دوتایی بدن مانند پستان یا موارد متع ّدد یک نوع سرطان در
خانوادۀ درجۀ یک یا دو بروز پیدا میکند ،یا اگر برخی الگوهای خاص
بافتشناسی داشته باشد ،احتمال ارثی بودن آن مطرح میشود .البته این
متخصص ژنتیک و انجام
قدم اول است و نتایج قطعی بعد از ارجاع به
ّ
آزمایشهای مربوط مشخّ ص میشود.
در سرطان به دلیل پیدایش مجموعهای از تغییرات ژنی پایه در سلول،
رفتار سلولی دستخوش تغییر و انحراف میشود .سلول سرطانی درواقع
از منظر رفتار و محتویات سلولی بیشتر به سلول نابالغ شباهت دارد.
انواع متفاوتی از سلولهای بدن میتوانند سرطانی شوند .سلول سرطانی
به دالیل زیادی با سلول سالم یا غیرسرطانی تفاوت آشكار دارد .این
تغییرات بر كنترل رشد سلول ،شكل ،ارتباط بین سلولی ،تركیبات غشای
سلولی ،ساختار اسكلت سلولی ،ترشّ ح برخی پروتئینها ،بیان ژنی ،مرگ
سلولی و ...اعمال میشود.
اين اختالالت میتواند بزرگ (در مقياس مولکولي) در ح ّد کروموزوم
يا بسيار کوچک در ح ّد نوکلئوتيد باشد که در نهايت منجر به تغييرات

غيرقابل بازگشت در سلول میشود .روشهای تکنيکي موسوم در ژنتيک
سرطاني عمدت ًا بر پايۀ بررسيهای مولکولي يا سيتوژنتيکي است .بر اين
اساس قادر خواهيم بود که سرطانهای فاميليال را در خانواده غربال
کنیم و در برخي موارد میتوانیم به تشخيص بيماري يا بررسي احتمال
عود ،ميزان پاسخگويي به درمان و پيشبيني پيشآگهي سرطان کمک
کنيم ،به عنوان مثال مشخّ ص شده است که در سرطان سینه و تخمدان
یکی از ژنهای  BRCA1یا  BRCA2ممکن است جهش پیدا کرده
باشد .در مواردی که سرطان سینه یا تخمدان ارثی باشد ،احتمال وقوع
در فرزندان پنجاه درصد است ،از این رو امروزه در خانوادههایی که بیش
از دو نفر دچار سرطان سینه یا تخمدان یا هر دو شدهاند ،بهتر است
فرد مبتال مورد آزمایش ژنتیکی برای ژنهای فوق قرار گیرد و بعد
از مشخّ ص شدن نوع جهش ژنی بقیۀ افراد بهظاهر سالم برای تعیین
وضعیت خود مورد آزمایش قرارگیرند.
فایدۀ دانستن جهش در یک فرد چیست؟
نتیجۀ مثبت یا منفی آزمایش ژنتیک در فرد مبتال برای بیمار و
خانوادۀ وی کمککننده خواهد بود و در برخی موارد با انجام آزمایشهای
ژنتیک میتوان پیشآگهی و سیر بیماری فرد در آینده را مشخّ ص کرد،
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به عنوان مثال هرگاه مشخّ ص شد که فردی واجد جهش در یکی از دو ژن BRCA1
بچهدارشدن
یا  BRCA2است ،چند پیشنهاد به وی میشود :یکی اینکه اگر از زمان ّ
وی گذشته باشد ،یا دیگر قصد بارداری ندارد ،توصیه میشود که هر دو سینههای خود
جراحی آن را بازسازی کند .چنین کاری را چند سال پیش
جراحی بردارد و با روش ّ
را با ّ
هنرپیشۀ معروف امریکایی به نام آنجلینا جولی انجام داد و در سال  2013خبرساز شد.
جراحی کرد و با بازسازی به زندگی عادی برگشت .البته در
وی هر دو سینۀ خود را ّ
مواردی برداشتن تخمدانها نیز توصیه میشود .راه دوم برای زنان جوان و دختران با
مخرب) این است که تحت نظر پزشک باشند
نتیجۀ مثبت ژنتیکی (یعنی واجد جهش ّ
طی این مراحل مانند باال
از
بعد
و
نیندازند
بچهدارشدن خود را به تأخیر
و زمان ازدواج و ّ
ّ
ً
عمل کنند .راه سوم مراقبت شدید و تحت نظر پزشک بودن است ،ولی ظاهرا در مواردی
ممکن است این مراقبت جواب صد در صدی ندهد و خانم زمانی به پزشک مراجعه کند
که سرطان ایجاد شده و پیشرفت کرده است .الزم است خانمهایی که نتیجۀ آزمایش
جراح باسابقه مشاوره کنند.
ژنتیکی آنان مثبت است با پزشک
ّ
متخصص و ّ
نقش عوامل محیطی در بروز سرطان
 ۷درصد سرطانها وراثتی و ژنتیکی هستند و در  93درصد عوامل محیطی باعث
ن میشود .مصرف دخانیات ،آلودگی هوا ،استرس ،کمبود ریزمغ ّذیها و
ایجاد سرطا 
عفونتها ازجملة این عوامل بهشمار میروند که براساس پژوهشهای صورتگرفته
دربارۀ علل بروز سرطان ،در واقع تغییرات ژنتیکی حاصل از تأثیر عوامل محیطی
زمینهساز اصلی بروز سرطانها هستند.
واکنش افراد نسبت به عوامل محیطی ،میزان مقاومت سیستم ایمنی بدن و درنهایت
تأثیرپذیری سیستم ژنتیکی به دفعات مواجهه با این عوامل نیز بستگی دارد .اصالح
«سبک زندگی» ازجمله مواردی است که در سالهای اخیر در جوامع علمی و پزشکی
به عنوان عاملی تأثیرگذار در پیشگیری از بروز سرطانها و کاهش تأثیر برخی عوامل
توجه به زندگی شهری گریزی از آنها نیست -مطرح شده و مورد
محیطی -که با ّ
تأکید قرار گرفته است.
آلودگی هوا و سرطان
در شهرهای بزرگ صنعتی مانند تهران آلودگی هوا بیشتر در اثر هیدروکربنهایی
ایجاد میشود که سوخت ناقص دارند و در هوا منتشر میشود؛ این آلودگیها وارد سیستم
تنفّسی شده و با تأثیر بر عملکرد این سیستم بهتدریج سبب بروز سرطان میشود .از این
رو میتوان گفت که آلودگی هوا یکی از عوامل بروز سرطانها بهخصوص سرطانهای
ناحیۀ سیستم تنفّسی است.
نقش استرس در بروز سرطان
سلولهای نابهجا بهطور مرتّب در بدن تولید میشوند ،ا ّما بالفاصله سیستم دفاعی بدن
آنها را تشخیص میدهد ،از بین میبرد و نمیگذارد که این سلولها افزایش یابند و به
تومور تبدیل شوند .همین سلولهای نابهجا و اضافی در اثر عوامل محیطی و ضعف سیستم
ایمنی تغییر شکل یافته و یک خصلت اضافی مییابند و تکثیر آنها در نهایت منجر به
ایجاد تومور میشود .نقش اصلی در مواجهه با این سلولهای سرطانی را سیستم دفاعی
بدن برعهده دارد .سیستم دفاعی بدن شدیداً وابسته به سیستم اعصاب و روان است و
ق ّوت و ضعف این سیستم با وضعیت سیستم اعصاب و روان ارتباط مستقیمی دارد .یکی از
عوامل تأثیرگذار در سیستم دفاعی بدن استرس و عوامل اضطرابزا هستند که تأثیر بسیار
زیادی در ابتال و ح ّتی درمان و طول درمان بیماریها دارد.
گاهی برای دو بیمار مبتال به یک نوع سرطان درمان یکسان انجام میشود ،ا ّما در
یکی نتایج قابل قبول و عمر طوالنی حاصل میشود و در دیگری بیماری پیشرفت
میکند .در جوامعی که افراد آرامش روانی ندارند ،ح ّتی شیوع عفونتهای ساده مانند
سرماخوردگی بیشتر است و افراد م ّدتها درگیر بیماری هستند.
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تاهي تقویمي
مناسب 

تشخیص زودرس سرطان سبب درمان
بهموقع آن میشود .آزمایش ژنتیکی و
غربالگری از راهکارهایی است که میتوان
در جهت پیشگیری از سرطان استفاده کرد.

ّ
ریزمغذیها و ابتال به سرطان
کمبود
سیستم دفاعی بدن نیاز به موا ّد مغ ّذی و طبیعی دارد
تا توانایی الزم را در تولید آنتیبادیها و سرکوب عوامل
بیماریزا داشته باشد .سیستم ایمنی بدن نیاز به تأمین
روزانۀ انواع ویتامینها ،پروتئینها و آنتیاکسیدانها از
طریق مصرف موا ّد غذایی سالم مانند میوهها و سبزیها
و بهویژه ریزمغ ّذیهایی مانند انواع مغزها دارد؛ بر این
اساس در صورت تأمین نشدن این نیاز سیستم ایمنی
بدن تضعیف و احتمال رشد و تکثیر سلولهای سرطانی
بیشتر میشود.
تأثیر عفونتها در بروز سرطان
عفونتها امروزه در حال افزایش هستند و نبو ِد کنترل
و پیشگیری از این عفونتها ،همچنین نبو ِد درمانهای
بهموقع و کامل میتواند ازجمله عوامل بروز سرطانها
باشد .یکی از انواع عفونتها ،عفونت ایجادشده در اثر
ویروس پاپیلوم انسانی ( )HPVاست که نقش زیادی
در پیدایش سرطان دارد HPV .ویروسی مقاربتی است
که از طریق تماس مستقیم بین پوست افراد انتقال
مییابد .بیش از صد نوع مختلف از این ویروس وجود
دارد .انواع خاص پاپیلوم میتواند ضایعات پیشسرطانی
مانند زگیل ایجاد کند یا سبب بروز سرطان شود.
تأثیر وزن بیش از حد ،چاقی و بیتح ّرکی در
بروز سرطان
افزایش تج ّمع چربی در بدن ،بهخصوص افزایش اندازۀ
مهم پیشبینیکنندۀ شیوع سرطان
دور مچ دست ،عامل ّ
روده در میان زنان و مردان محسوب میشود .همچنین
افزایش وزن بیش از ده کیلوگرم که میتواند با افزایش
احتمال ابتال به لنفوم و سرطان پستان پس از یائسگی
همراه باشد .از طرفی انجام ف ّعالیت بدنی ّ
منظم همراه با
کاهش وزن ،باعث کاهش شیوع سرطان میشود .یکی
دیگر از عوامل خطرساز سرطان ،مصرف الکل است
که زمینهساز بروز سرطانهای کبد ،مری ،حفرۀ دهان،
حنجره و پستان است .عوامل غذایی ازقبیل مصرف زیاد
چربی حیوانی نیز با افزایش احتمال بروز سرطانهایی
نظیر سرطان پستان ،روده (کولون) و پروستات همراه
است.
هدیه فاضل تولمی

مؤسسة
کارشناس ارشد ژنتیک و عضو کادر درمانی
ّ
فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشاد،
مؤسسۀ ناباروری مهر تلفن013-33755353 :
ّ

مناسبتاهي تقویمي
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تشخیص زودرس و غربالگری
سرطانهای دستگاه گوارش
سرطان یکی از شایعترین علل مرگومیر
در ایران است .سرطا ن چهار مرحله دارد
و بسیاری از سرطانها اگر در مراحل اولیه
تشخیص داده شوند ،نتیجۀ درمانی خوبی
را در پی خواهند داشت و زندگی بیماران
به افراد طبیعی نزدیک خواهد بود .در این
نوشتار به روشهای تشخیص زودرس بعضی
از سرطانهای شایع بهخصوص دستگاه
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده گوارش بهصورت مختصر اشاره میشود.
یکی از سرطانهای شایع در ایران سرطان معده است که چهارمین
سرطان شایع و دومین علّت مرگ ناشی از سرطان است .این سرطان در
افراد با گروه خونی  Aشایعتر است .همچنین در افراد با سابقۀ فامیلی
مثبت و وجود آنمی کشنده این بیماری شیوع بیشتری دارد .رژیم
غذایی شامل غذاهای دودی ،نمکزده ،شور و حاوی نیترات احتمال
بیماری را افزایش میدهد .رژیم غذایی شامل میوه و سبزیجات تازه و
غنی از ویتامین  Cو  ،Eهمچنین مصرف آسپرین خطر سرطان معده
را کاهش میدهد .غذاهای فریزشده با موا ّد نگهدارندۀ غنی از نیترات
احتمال خطر را افزایش میدهند.
احتمال سرطان معده در افراد با میکروب معدة مثبت (هلیکوباکتر
پیلوری) سه برابر افزایش مییابد .مصرف تنباکو هم باعث
افزایش ابتال میشود .در صورتی که فردی دچار کاهش
وزن ،کمخونی ،سیری زودرس و دردهای مبهم در ناحیۀ
متخصص
فوقانی شکم باشد ،باید هرچه زودتر به پزشک
ّ
مراجعه کند و در صورت صالحدید پزشک آندوسکوپی و
سایر اقدامات تشخیصی انجام شود.
متأسفانه بدترین پیشآگهی را در
تومورهای لوزالمعده ّ
سن
در
بیماری
این
بین تمام بدخیمیها دارند.
ّ
باالی شصت سال شایعتر است .عوامل
ارث احتمال بیماری را سه برابر و
سیگار کشیدن خطر این بیماری را دو
برابر افزایش میدهد .به نظر میرسد
غذاهای با چربی باال و فیبر کم احتمال
این سرطان را افزایش میدهند .شروع
ناگهانی دیابت ممکن است اولین عالمت این
بیماری باشد.
ّ
محل تومور در
توجه به
با
پانکراس
سرطان
ّ
تنه یا دم پانکراس عالئم متفاوتی دارد .تومورهای
سر پانکراس به دلیل فشار روی دوازدهه و مجاری
صفراوی ،زردی و عالئم انسدادی در مسیر دوازدهه
ایجاد میکند.

متأسفانه تومورهای دم پانکراس معمو ًال به دلیل اینکه خیلی دیر
ّ
عالمت میدهند ،موقعی تشخیص داده میشوند که بیماری بسیار
پیشرفته است.
تومورهای رودۀ بزرگ شایعترین بدخیمی دستگاه گوارش و
سومین سرطان کشنده محسوب میشوند .شیوع در زنان و مردان
یکسان است .بررسی عوامل خطر به تشخیص زودرس این بیماری
کمک میکند.
سن یکی از عوامل اصلی خطر محسوب میشود و شیوع بیماری
بعد از پنجاه سالگی بسیار افزایش مییابد .نود درصد موارد تشخیص
سن آزمایش غربالگری سرطان
سن باالی پنجاه سال دارندّ .
دادهشده ّ
رودۀ بزرگ در بسیاری از کشورها پنجاه سال است .البته در هر س ّنی
این سرطان دیده شده است و در صورت عالئمی نظیر تغییر اجابت
مزاج ،خونریزی از مقعد ،دفع مدفوع سیاهرنگ ،کمخونی و کاهش
وزن فرد باید تحت بررسی قرار گیرد.
عامل بعدی مسائل ژنتیک و ارثی است .البته هشتاد درصد موارد
بیماری بدون هیچ ارتباطی با مسائل وراثتی رخ میدهد ،ولی در بیست
درصد موارد در بیمار سابقۀ فامیلی سرطان روده وجود دارد.

عوامل محیطی و تغذیهای نقش مه ّمی دارند و شیوع این
سرطان در جوامعی که غذاهای چرب با منشأ حیوانی زیاد
و فیبر کم مصرف میکنند ،بیشتر است .روغن ماهی و
نارگیل و زیتون خطری ندارند .فیبرهای گیاهی ،کلسیم،
سلنیم ،ویتامین A ،Cو  Eخطر ابتال را کم میکنند.
تحرکی احتمال خطر را افزایش میدهد.
چاقی و بی ّ
بیماریهای التهابی روده ،سیگار و مصرف الکل نیز
احتمال خطر را افزایش میدهد .بسته به ّ
محل تومور
عالمت بیماری ایجاد میشود ،در صورتی
که تودة تومورال در سمت راست رودۀ
بزرگ باشد ،به دلیل خونریزی مخفی
به مرور زمان بیمار به کمخونی مبتال
میشود؛ این کمخونی بهصورت ضعف
و بیحالی تظاهر میکند .در تومورهای
سمت چپ بیمار با تغییر اجابت مزاج و
خونریزی نیز مراجعه میکند.
یکی از روشهای اسکرینینگ تومورهای
کولون آزمایش خون مخفی در مدفوع است.
این آزمایش باید در کلیۀ افراد باالی پنجاه سال
انجام شود .انجام این آزمایش مرگومیر ناشی از
سرطان رودۀ بزرگ و رکتوم را  ۳۳درصد کاهش
میدهد .این یک آزمایش اختصاصی نیست و
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نود درصد افرادی که تست مثبت دارند ،سرطان روده ندارند .برای انجام
این آزمایش فرد حداقل به م ّدت  ۴۸ساعت نباید از گوشت قرمز و آهن
استفاده کند .مثبت بودن این تست باید با کولونوسکوپی پیگیری شود،
ولی منفی بودن تست دلیل بر فقدان بیماری نیست .در ضمن ،افرادی
که سابقۀ فامیلی سرطان روده دارند ،نسبت به افراد دیگر باید زودتر به
پزشک مراجعه کنند و کولونوسکوپی انجام دهند.
کولونوسکوپی در حال حاضر دقیقترین روش بررسی رودۀ بزرگ
است .در صورتی که در کولونوسکوپی تودهای مشاهده شود ،به انجام
بیوپسی نیاز است .گاهی در رودۀ بزرگ پولیپ دیده میشود که بسته
به نظر پزشک معالج باید این کولونوسکوپی در فواصل ّ
منظم تکرار
شود ،بنابراین وجود خون در مدفوع یا تست مثبت خون مخفی بسیار
هشداردهنده است و فرد با مشاهدۀ این موارد حتم ًا باید به پزشک معالج
مراجعه کند.
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تاهي تقویمي
مناسب 

دکتر مح ّمدرضا تقیزاده
تخصصی ج ّراحی و الپاراسکوپی
دارای بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی تلفن013-33731305 :

چاقی در نوجوانی و خطر ابتال به سرطان پانکراس در
بزرگسالی
ایرنا :پژوهشهای جدید محقّقان امریکایی نشان میدهد که چاقی در نوجوانی
احتمال ابتال به سرطان لوزالمعده (پانکراس) را در بزرگسالی افزایش میدهد .به
گزارش مدیکالساینس ،پانکراس غ ّدۀ پهن و درازی است که در بخش فوقانی
شکم قرار دارد .غ ّدۀ پانکراس هم برونریز و هم درونریز است؛ یعنی ترشّ حات
آن هم مستقیم ًا وارد جریان خون میشود و هم برای هضم پروتئین ،چربی و
کربوهیدرات وارد روده میشود .غذا به محض ورود به رودۀ کوچک با آنزیمهای
ترشّ حشده از پانکراس و اسید معده هضم میشود .آنزیمهای پانکراس با وجود
هضم چربی و کربوهیدرات هیچ آسیبی به پرز و دیوارۀ روده وارد نمیکنند.
بخش بزرگی از کار هضم چربی ،پروتئین و نشاسته برعهدۀ آنزیمهای
ترشّ حشده از پانکراس است .یکی دیگر از مهمترین وظایف پانکراس تولید
انسولین است که سبب کاهش قند خون و تولید انرژی از آن میشود.
پژوهشهای قبلی نشان میدهد که چاقی و اضافهوزن احتمال بروز این سرطان
را تا چهار برابر افزایش میدهد؛ تحقیقات جدید نشان میدهد چاقی در نوجوانی
نیز با افزایش احتمال بروز سرطان لوزالمعده در بزرگسالی مرتبط است.
این پژوهش چاقی را عامل بروز سرطان نمیداند ،بلکه نشان میدهد که
چاقی و افزایش وزن با افزایش احتمال بروز سرطان مرتبط است .محقّقان
احتمال میدهند که التهاب ناشی از چاقی به سرطان ربط دارد .سرطان
لوزالمعده سومین سرطان مرگبار در امریکاست و  71درصد از مبتالیان به این
عارضه در اولین سال تشخیص جان خود را از دست میدهند.
در سال  2016میالدی سرطان لوزالمعده در امریکا با سبقت از سرطان
سینه از مقام چهارم سرطانهای مرگبار به مقام سوم صعود کرد .این سرطان
یازدهمین سرطان شایع در مردان و نهمین سرطان تشخیصدادهشده در زنان
است .سرطان پانکراس در مردان شیوع بیشتری دارد .سیگار ،اضافهوزن ،دیابت
و سن از مهمترین عوامل بروز این بیماریاند .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Cancerمنتشر شده است.
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حساسیت به پلیاستر
ّ

دکتر بابک قلعهباغی

حساس به پلیاستر وقتی که
یک فرد ّ
در تماس با لباسها یا مصنوعات حاوی
پلیاستر قرار میگیرد ،ممکن است دچار
واکنش پوستی شود .پلیاستر یک فیبر
مصنوعی بسیار شایع است که در موارد زیر
کاربرد دارد:
• لباسها
• لوازم خانگی ازجمله فرش ،رختخواب
و پرده

• لباس کار
حساسیت به پلیاستر یکی از انواع اگزمای تماسی است .دو نوع
ّ
اصلی اگزمای تماسی وجود دارد:
اگزمای تماسی تحریکی :این نوع شایعترین نوع اگزمای تماسی
است که یک ما ّدۀ خارجی سبب تحریک یا آسیب پوست شده و التهاب
ایجاد میشود .این واکنش در عرض چند دقیقه یا چند ساعت تماس
محرک ایجاد میشود.
پوست با ما ّدۀ ّ
اگزمای تماسی آلرژیک :زمانی است که سیستم ایمنی بهطور
اشتباه به یک ما ّدۀ بیضرر واکنش پوستی نشان میدهد .این پاسخ
اغلب چند روز پس از تماس با ما ّدۀ آلرژیزا ایجاد میشود.
آلرژی به پلیاستر بیشتر در اثر اگزمای تماسی تحریکی دیده میشود.
حساسیت به پلیاستر
عالئم ّ

حساسیت به پلیاستر در نواحیای از پوست ایجاد
بهطور تیپیک ّ
میشود که در تماس با لباس یا موا ّد حاوی پلیاستر قرار دارند.

حساسیت عبارتاند از:
عالئم اصلی ّ

تورم و گاهی
تحریک پوست ،قرمزی پوست ،خشکی پوست ،خارشّ ،
تاول.
این عالئم ممکن است در عرض چند دقیقه یا چند ساعت بعد از
تماس ایجاد شوند یا ممکن است یک تا دو روز بعد ظاهر شوند.
حساسیت به پلیاستر
درمان ّ

پیشگیری پیش از شروع هرگونه درمانی مهم است و الزم است
که منشأ آلرژی با کمک پزشک تشخیص داده شود .تشخیص دقیق
حساسیت به پلیاستر موضوعی چالشبرانگیز است ،چون اجناسی که
ّ
محرک دیگری
د
موا
حاوی
است
ممکن
است،
استر
ی
پل
ها
ن
آ
اصلی
پایۀ
ّ
ّ
همچون شویندهها ،رنگها و عطرها باشند.
مؤثّرترین راه درمان آلرژی به پلیاستر اجتناب از تماس با موا ّد حاوی
پلیاستر است ،بهویژه جایگزینی لوازم منزل و لباسها با انواعی که فاقد
پلیاستر هستند ،میتواند خطر واکنشهای آلرژی را کاهش دهد .با
وجود این ،همیشه امکان اجتناب از پلیاستر در ّ
محل کار یا سایر مراکز
عمومی وجود ندارد.
تعدادی از داروهای شایع برای کاهش عالئم عبارتاند از:

• نرمکنندهها
• آنتیهیستامینها
• پمادهای استروئیدی
پزشک میتواند در مورد نحوۀ مصرف این داروها شما را بسیار خوب
راهنمایی کند.
اگر عالئم یک بیمار به این درمانها پاسخ ندهد ،پزشکان ممکن است
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نوردرمانی (فوتوتراپی) را پیشنهاد کنند .این روش درمانی
رشد سلولی و فرایند التهاب پوستی را کاهش میدهد.
حساسیت به پلیاستر
پیشگیری از ّ

اصل پیشگیری اجتناب از تماس مستقیم با اجناس حاوی
پلیاستر است.
پارچههای جایگزین عبارتاند از :پنبه ،کتان ،پشم و
ابریشم.
بیشتر پارچهها حاوی فیبرهای گوناگونی هستند ،بنابراین
ضروری است که قبل از خرید ،اجزای تشکیلدهندۀ آنها
را بررسی کنید.
اکثر فرشها حاوی پلیاستر هستند ،ولی همیشه امکان
اجتناب یا جایگزینی فرشهای حاوی پلیاستر وجود ندارد.
بدین منظور کارهای زیر را میتوان انجام داد:
 پوشیدن پاپوش مانند جوراب ،دمپایی یا کفش
 استفاده از روفرشیهای فاقد پلیاستر
 اجتناب از نشستن و دراز کشیدن مستقیم روی فرش
در مواجهۀ شغلی ّاطالعرسانی به کارفرما میتواند سبب
کاهش تماس با پلیاستر شود .کارفرما میتواند با اقداماتی
جایگزینهای مناسبی برای پلیاستر پیدا کند .پزشک
میتواند بهصورت کتبی این نوع از آلرژی را تأیید کند.
عوامل خطرساز

سایر عواملی که میتوانند احتمال آلرژی به پلیاستر را
افزایش دهند ،عبارتاند از:
 سایر آلرژیهای همزمان
 سایر مشکالت پوستی همزمان مانند اگزما
حساس
 داشتن پوست ّ
 کار کردن زیاد با آب
 کار کردن در محیطهای گرم و مرطوب
نکات مهم

• پلیاستر فیبر مصنوعی شایعی است که در انواعی از
موا ّد پارچهای ازجمله لباس و لوازم منزل بهکار برده میشود.
• در بعضی از افراد تماس مستقیم با پلیاستر سبب
واکنش پوستی میشود.
حساسیت به پلیاستر
• بهترین روش پیشگیری از ّ
اجتناب از تماس پوستی با موا ّد حاوی پلیاستر است .این
پرهیز همیشه ممکن نیست ،ولی بعضی داروها و نرمکنندهها
میتوانند در کاهش عالئم کمککننده باشند.
دکتر بابک قلعهباغی
تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان
 ،83ساختمان یاشار ،طبقۀ اول تلفن013-32124127 :

www.iranallergy.com
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افراد آلرژیک افسردهترند!
ایسنا :تحقیقات جدید نشان میدهد که ابتال به «تب یونجه» و سایر آلرژیهای
رایج امکان ابتال به افسردگی و اضطراب را بسیار افزایش میدهد.
به گزارش تلگراف «تب یونجه» یا «رینیت آلرژیک» التهاب مخاط بینی است
حساسیتی ایجاد میشود و باعث بروز عالئمی شبیه عالئم
که در اثر واکنش زیاد ّ
سرماخوردگی مانند آبریزش بینی ،خارش چشمها ،گرفتگی بینی ،عطسه و فشار
در ناحیۀ سینوسها میشود ،ا ّما برخالف سرماخوردگی ویروس باعث ابتال به
تب یونجه نمیشود و در فصل بهار نیز میزان افراد مبتال به این آلرژی افزایش
مییابد.
در یک پژوهش جدید محقّقان نزدیک به  200هزار نفر را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دادند و در این پژوهش ارتباط میان «تب یونجه»« ،آسم» و «اگزما» با
بیماریهای روانی بررسی شد .محقّقان معتقدند که ارتباط میان این دو دسته
متخصصان را در پیشبینی بهتر اختالالت روانی یاری میکند .محقّقان
بیماری،
ّ
دریافتند که التهابات ناشی از آلرژی ممکن است احتمال بیماریهای روانی را
افزایش دهد .همچنین اضطراب ناشی از مواجهه با آلرژی ممکن است علّت این
ارتباط را توضیح دهد.
در این پژوهش  46هزار و  647بیمار مبتال به آلرژی و  139هزار و  941نفر
بدون آلرژی با هم مقایسه و بررسی شدند .افرادی که مبتال به یکی از سه آلرژی
شایع نبودند ،با احتمال  6.7درصد مبتال به اختالالت روانی در م ّدت زمان پانزده
ساله شدند .این در حالی است که این احتمال برای افراد مبتال به آلرژی به 10.8
درصد افزایش یافت.
دکتر نیانشنگ از محقّقان این پژوهش -که در بیمارستان تایوان اجرا شد -گفت:
در این تحقیق بیماران در تمامی سنین مورد بررسی قرار گرفتند .بعضی از بیماران
که مبتال به یکی از اختالالت «اگزما»« ،تب یونجه» یا «آسم» بودند -ازاختالالت احساسی رنج میبردند .بررسی شرایط عاطفی و سالمت روانی بیماران
میتواند به جلوگیری از بروز اختالالت روانی بعدی در آنان کمک کند.
دکتر سامانتا واکر از «مرکز تحقیقات آسم» انگلیس گفت :این پژوهش یک
گام در جهت نشان دادن پیوند میان سالمت روان و آلرژی است ،ولی هنوز
دقیق ًا مشخّ ص نیست که این احتمال یک رابطۀ علّت و معلولی است یا نه .وی
افزود تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم است .نتایج این پژوهش در مجلّۀ
 Frontiers in Psychiatryمنتشر شد.

زپشكي و سالمت

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 97

14

عالئم
بیماری کلیوی
را بشناسید!

بیماریهای کلیوی شامل طیف وسیعی از اختالالت است که بعضی از آنها را از روی نشانههایی میتوان تشخیص داد
و بعضی تا مراحل پیشرفتۀ خود هیچگونه عالمتی ایجاد نمیکنند ،یا عالئم کمی ایجاد میکنند و موجب مراجعۀ دیرتر
توجه بیشتری نیاز دارند .دستهای از بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری اختالالت
به پزشک میشوند و از این رو به ّ
مادرزادی هستند که از طریق سونوگرافیهای کنترل در دوران بارداری ،بیشتر بهطور اتّفاقی کشف و پیگیری میشوند و
بعضی پس از تولّد و با معاینۀ فیزیکی تشخیص داده میشوند .در ادامه به چند مورد اشاره میکنیم:
دکتر مانی محیطی اصلی

ّ
محل اتّصال خروجی
• تنگی مادرزادی
کلیه و ایجاد ورم در کلیهها
• جابهجا شدن سوراخ مجرای ادرار در
پسربچهها یا هیپوسپادیاس
ّ
• اختالالت بیضهها مثل عدم نزول
پسربچهها
بیضهها در
ّ
• برگشت ادرار از مثانه به کلیهها
در موارد باال تشخیص سریع و پیگیری
جراحی در صورت نیاز
با درمان دارویی یا ّ
ضروری است تا از تخریب کلیهها و نارسایی
آنها جلوگیری شود .بیماریهایی مثل
کلیۀ پلیکیستیک -که با وجود کیستهای
متع ّدد در کلیهها و گاهی در دیگر نقاط بدن
مشخّ ص میشود -نیز مادرزادی است و زمینۀ
ژنتیکی دارد و پس از تولّد و با بررسیهای
سونوگرافیک مشخّ ص میشود .در اینگونه

موارد سابقۀ خانوادگی مثبت وجود دارد .در
مواردی مثل بیماریهای آمیزشی -که از
طریق جنسی منتقل میشوند -عالئمی مثل
خارش در مجاری ادرار و گاهی سوزش و
ترشّ ح از مجرا -که باعث لک یا کثیف شدن
لباس زیر میشود -را میتوان ذکر کرد که
بهترین راه پیشگیری از این عفونتها تماس
جنسی محافظتشده است.
عفونتهای ادراری در مثانه و کلیهها
معمو ًال عالئم واضح و شدیدی دارند و باعث
مراجعۀ سریع بیمار میشوند .در موارد عفونت
تکرر ادرار،
مثانه به عالئمی مثل سوزش و ّ
خون در ادرار و درد زیر دل میتوان اشاره کرد
که بهطور ناگهانی ایجاد میشوند ،ولی بیمار
معمو ًال تب ندارد .وجود تب و درجۀ حرارت
باال به همراه لرز نشانۀ بسیار مه ّمی است و
بیانگر ایجاد عفونت در کلیههاست .اینگونه

عفونتها در بیماران دیابتی بسیار مهم است
و نیاز به پیگیری و درمان سریع دارد.
در سنگهای کلیوی ،آنهایی که در
داخل کلیه هستند ،معمو ًال عالئم کمی ایجاد
میکنند ،مثل درد پهلوها که شدید هم نیست
و در بسیاری موارد درد هم ایجاد نمیکنند،
ولی با پیشرفت وسایل تصویربرداری و انجام
سونوگرافی کلیهها سریع قابل تشخیص
هستند ،ا ّما سنگهایی که از کلیه حرکت
کرده و در مسیر لولۀ ادراری یا حالبها قرار
گرفته است ،عالئم شدیدی از درد پهلوها به
همراه ته ّوع و استفراغ یا عالئم ادراری را
ایجاد میکند ،مثل قطرهقطره آمدن ادرار و
تکرر زیاد ادرار.
ّ
گاهی درد ناشی از سنگ آنچنان شدید
است که در بعضی موارد گفته میشود از
درد زایمان طبیعی نیز بیشتر است .در مورد
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پروستات نیز بیماریهای خوشخیم مثل بزرگی خوشخیم پروستات وجود دارد
که عالئم انسدادی مثل کاهش نیرو و جریان ادراری ،زور زدن هنگام دفع ادرار،
تأخیر در دفع ادرار ،قطع و وصل شدن جریان ادرار در روز ،یا تب یا سوزش ادرار
ایجاد میکند که نیازمند بررسی و پیگیری ح ّتی در مراحل اولیه است ،ا ّما در بعضی
موارد مثل سرطان پروستات در مراحل اولیه ممکن است هیچ عالمتی وجود
نداشته باشد که با انجام آزمایش بهویژه در مردان باالی  45تا 50سال مشخّ ص
میشود .مواردی مانند نارسایی کلیهها در مراحل اولیه معمو ًال هیچگونه عالمتی
ندارند و فقط با تستهای آزمایشگاهی مشخّ ص میشوند و در مراحل پیشرفته
بیمار دچار عالئم میشود ،مثل ته ّوع ،بیاشتهایی یا اختالالت عصبی یا قلبی که
در اینگونه موارد فرد بیمار نیازمند دیالیز خواهد بود و هدف از بررسی و پیگیری
زودتر ،جلوگیری از رسیدن به مراحل پیشرفته است .بهطور کلّی هر کدام از عالئم
زیر میتوانند به کلیهها مربوط باشند و توصیه میشود که حداقل یک آزمایش و
تخصصی انجام شود:
سونوگرافی کلیه و در صورت نیاز ادامۀ بررسیهای ّ
 درد یک یا هر دو پهلو در طرفین ستون فقرات بهویژه در مواردی که با شروع
ناگهانی یا تیر کشیدن درد به بیضهها یا اندام تناسلی در خانمها همراه است.
 مواردی که درد مبهم بوده ،ولی طوالنیم ّدت ادامه دارد .درد در ناحیۀ کشالۀ
ران یک یا دو طرف مثانه که میتواند نشانۀ فتق ناحیۀ کشالۀ ران باشد و نیازمند
جراحی و ترمیم است.
عمل ّ
تکرر ادرار ،شبادراری یا اختالل در دفع ادرار
 عالئم ادراری مثل سوزش و ّ
بهصورت خفیف یا شدید یا وجود خون در ادرار که میتواند فقط در آزمایش ادرار
متوجه شود.
فرد مشخّ ص شود ،بدون اینکه خود فرد ّ
ّ
محل مثانه ،تبولرز به همراه عالئم
 درد قسمت زیر شکم و درواقع در
ادراری
 هرگونه تغییر شکل در بیضهها مثل بزرگ شدن یک یا هر دو بیضه یا
احساس وجود توده در بیضه یا سفتی
مواردی مثل سرطان کلیه نیز در ابتدا و تا مراحل پیشرفته هیچگونه عالمتی
ایجاد نمیکنند و فقط در بررسیهای آزمایشگاهی مثل وجود خون در ادرار ،سپس
انجام سونوگرافی و بررسیهای دیگر تشخیص داده میشوند .بنابراین توصیه
میشود که تمام افراد بهصورت ّ
منظم بررسی آزمایشگاهی ساالنه و در بعضی
موارد دوساالنه را انجام دهند .در هر مورد از درد پهلوها مراحل بررسی ابتدایی
خود را انجام دهند و هرگونه عالمت ادراری ح ّتی خفیف را ج ّدی تلقّی کنند و
پیگیری الزم را انجام دهند .در افرادی که سابقۀ فامیلی و خانوادگی بیماریهای
کلیوی مثل کیستهای متع ّدد یا پروستات یا سنگ یا پیوند کلیه دارند ،پیگیری
سن پایینتر ضروری است .بیماران دیابتی و فشارخون باال نیز به
و بررسی در ّ
بررسی ّ
منظم و معمول کلیهها نیاز دارند.
نکاتی که به عنوان رژیم غذایی مفید برای کلیهها و مجاری ادراری محسوب
میشوند ،عبارتاند از:
• مصرف فراوان آب
• مصرف کم نمک بهطوری که نمک از سفرۀ غذا برداشته شود و فقط نمکی
که به خود غذا زده میشود ،استفاده شود.
• عدم مصرف سیگار یا قطع مصرف آن
• عدم مصرف موا ّد مخ ّدر از هر نوع
• مصرف شیر و ماست بهصورت روزانه (قطع لبنیات توصیه نمیشود و مضر
است)
• مصرف نکردن یا کم مصرف کردن غذاهای آماده ،فستفود ،فراوریشده،
سوسیس و کالباس.
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دکتر مانی محیطی اصلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری
ّ
نشانی :رشت ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة
سه ،کوچة بنفشه ،ساختمان فاطیما تلفن013-32114922 :

نابودی سنگ کلیه با دمنوش
میوة نسترن
سالمتنیوز :میوة نسترن نقش مؤثّری در دفع سنگ
کلیه دارد .نسترن نوعی رز وحشی با گلهای ریز است که
به رنگهای سفید ،قرمز و زرد یافت میشود و بوی کم ،ا ّما
مطبوعی دارد .قسمتهای مورد استفادة این گیاه میوة تازه
طب
یا خشکشده ،برگ و گل آن است .میوة نسترن از نظر ّ
تورم کلیه و
سنتی ایران ،معتدل و خشک است .برای درمان ّ
مجاری ادراری نیز از نسترن استفاده میشود.
برای دفع سنگ کلیه پانزده گرم میوة خردشدة نسترن را
در سیصد سیسی آب بجوشانید و بگذارید پانزده دقیقه دم
بکشد؛ قبل از هر وعدة غذایی یک لیوان از این دمنوش را
میل کنید .برای درمان بند آمدن ادرار ده گرم میوة نسترن
را در سیصد سیسی آبجوش بریزید و بگذارید پانزده
دقیقه دم بکشد و قبل از هر وعدة غذایی یک فنجان از این
دمکرده بنوشید.
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هیرسوتیسم و علل شایع آن
هیرسوتیسم به معنی افزایش رشد موهای
ترمینال یا ضخیم در صورت و بدن با الگوی
مردانه در زنان است .این مشکل در  5تا 25
درصد از زنان در سنین باروری دیده میشود.
ارزیابی تشخیص هیرسوتیسم بهطور کلّی
شامل دو مرحلۀ همزمان است .از آنجا که
بسیاری از افراد مبتال به رشد موهای زائد،
رشد موهای ترمینال با الگوی مردانه ندارند،
دکتر رعنا رفیعی
ابتدا باید وجود هیرسوتیسم از نظر بالینی با
معاینۀ مستقیم در بیماران تأیید شود ،سپس اختالالت و بیماریهای
مرتبط بررسی شود.
هیرسوتیسم تأثیر زیادی بر رشد روانی -اجتماعی زنان مبتال دارد و
میتواند نشانهای از یک اختالل غدد درونریز یعنی تولید هورمونهای
آندروژنیک یا هورمونهای مردانه به میزان بیش از ح ّد طبیعی باشد.
موی ترمینال در اکثر زنان دچار هیرسوتیسم در نواحی وابسته به
هورمون آندروژن ایجاد میشود که این موها درشت ،ضخیم ،تیره و
بلند است .این نوع موها با موی کرکی  -که نرم و بدون رنگ است
و در مناطقی به وجود میآید که رویش مو وابسته به آندروژن نیست-
متفاوت است .با وجود اینکه  25تا  35درصد زنان سفیدپوست موهایی
ضخیم در ناحیۀ فوقانی لب و دور نوک سینه ،همچنین در ناحیۀ زیر
ناف دارند ،موهای ترمینال در اختالالت هورمونی به میزان گستردهتری
مشهود است.
ظهور تعداد زیادی از موهای ترمینال روی چانه ،گردن ،پایین صورت
و بناگوش نشاندهندۀ وجود هورمونهای مردانه است .همینطور رشد مو
در ناحیۀ پشت ،سینه ،شکم ،شانهها ،باسن و داخل رانها غیرطبیعی است.

رشد این موها ناشی از افزایش ف ّعالیت آندروژنها در ریشۀ مو ،افزایش
حساسیت ریشۀ مو به سطوح طبیعی
سطوح خونی آندروژن یا افزایش ّ
آندروژنهای در حال گردش است و عقیده بر این است که در این افراد
با وجود سطح طبیعی هورمونها ،گیرندههای هورمونهای آندروژنیک
افزایش دارد .این مسئله تا ح ّدی جنبۀ توارثی نیز دارد ،بنابراین ش ّدت
هیرسوتیسم الزام ًا با سطح آندروژن ارتباط مستقیمی ندارد و پاسخ
فولیکولهای وابسته به آندروژن به آندروژنها در افراد مختلف متفاوت
است .هیرسوتیسم با علّت ناشناخته و سندرم تخمدان پلیکیستیک از
شایعترین علل ایجاد هیرسوتیسم محسوب میشوند .در بررسیهای
انجامشده بیش از نیمی از بیماران مبتال به هیرسوتیسم دارای عالئم
بالینی و آزمایشگاهی سندرم تخمدان پلیکیستیک ( )PCOSیا بهطور
عامیانه تنبلی تخمدان هستند .شیوع  PCOSدر زنان سنین باروری به
میزان  10درصد تخمین زده شده است.
سندرم تخمدان پلیکیستیک اینگونه تعریف میشود:
ّ
نامنظم ،عالئم بالینی و
عدم تخمکگذاری یا تخمکگذاری
آزمایشگاهی تولید بیش از ح ّد هورمونهای مردانه و تخمدانهای
پلیکیستیک.
دو مورد از سه معیار ذکر شده برای تشخیص  PCOSباید وجود
داشته باشد و سایر علل احتمالی باید رد شود PCOS .میتواند با
چاقی ،مقاومت به هورمون انسولین ،دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی،
ناباروری ،بدخیمیها و اختالالت روحی همراه باشد .بیشتر از  50درصد
از زنان مبتال به  PCOSدچار مقاومت به هورمون انسولین و چاقی
مرکزی هستند و خطر ابتال به دیابت نوع دو 5 ،تا  8برابر در آنان
بیشتر از گروههای کنترل سالم است .تغییرات متابولیک در  PCOSدر
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مبتالیان به افزایش هورمونهای مردانه نسبت به افراد سالم بیشتر تظاهر مییابد .هیرسوتیسم
با علّت ناشناخته با سطوح سرمی طبیعی آندروژن و عملکرد طبیعی تخمدان شناخته میشود
که  23درصد از بیماران دچار هیرسوتیسم را تشکیل میدهد .هیرسوتیسم در این دسته از زنان
به دلیل اختالل در ف ّعالیتهای محیطی هورمونهای مردانه رخ میدهد .تقریب ًا تمام زنان دچار
هیرسوتیسم دچار درجاتی از افزایش هورمونهای مردانه بهویژه تستوسترون هستند ،ا ّما افزایش
آن ممکن است برای باال بردن غلظت کلّی تستوسترون سرم به بیش از محدودۀ طبیعی کافی
نباشد .در بعضی زنان هیرسوتیسم ممکن است به دلیل افزایش تبدیل هورمون تستوسترون به
دی هیدروتستوسترون در بافت محیطی ازجمله ریشۀ فولیکولهای مو باشد که این فرم هورمون
چندین برابر قویتر از خود هورمون تستوسترون است .این پدیده در سطح فولیکولهای موی
زنان مبتال به هیرسوتیسم ایدیوپاتیک نیز ثابت شده است و احتما ًال رشد موی اضافی به دلیل
پاسخ بیش از ح ّد فولیکول مو به سطوح بهظاهر طبیعی هورمون مردانه است.
تقریب ًا همۀ تستوسترون در حال گردش به پروتئین م ّتصلشونده به هورمون جنسی و آلبومین
وصل میشود و مقدار کمی از آن بهصورت آزاد وجود دارد که همین مقدار نیز اه ّمیت زیادی
دارد .چندین هورمون مردانۀ دیگر هم ممکن است بیش از حد ترشّ ح شوند .تستوسترون اضافی
معمو ًال از تخمدان است ،در حالی که دهیدرو اپی آندروسترون سولفات اضافی منشأ غ ّدۀ فوق
کلیوی (آدرنال) دارد و آندروستندیون اضافی میتواند هم منشأ غ ّدۀ فوق کلیوی و هم تخمدانی
داشته باشد .آندروژنها ح ّتی بهصورت اولیه ممکن است در فولیکول مو تولید شوند ،به عنوان
مثال دی هیدروتستوسترون ،آندروژن اولیۀ مرتبط با پاتوژنز ریزش موی هورمونی است و در
اثر تبدیل محیطی تستوسترون تولید میشود.
توجه به
بدون
هیرسوتیسم
به
مبتال
بیماران
تمام
توصیه شده است که سطوح آندروژنها در
ّ
ّ
حساستر از تستوسترون کل سرم
ش ّدت هیرسوتیسم اندازهگیری شود و سطح تستوسترون آزاد ّ
است .در پژوهشهای اخیر افزایش سطوح هورمونی  -17هیدروکسی پروژسترون و آنتیمولرین
هورمون به عنوان معیارهایی مفید در تشخیص  PCOSمطرح شده است.
سایر علل هیرسوتیسم شامل هایپرپالزی غیرکالسیک آدرنال ،نقص در آنزیم -21
هیدروکسیالز ،سندرم آکانتوزیس نیگریکانس و مقاومت به هورمون انسولین ،تومورهای
مترشّ حۀ آندروژن ،پروالکتین ،هورمون رشد ،اختالل عملکرد تیروئید ،حاملگی و علل دارویی
شامل قرصهای هورمونی و کورتونهاست.
جالب اینکه تعدادی از پژوهشها نیز ارتباط بین میزان سطح سرمی ویتامین  Dو عالئم
مختلف  PCOSازجمله مقاومت به انسولین ،ناباروری و هیرسوتیسم را نشان میدهند .کمبود
ویتامین  Dدر جمعیت عمومی در بسیاری از نقاط جهان ازجمله کشور ما رایج است و  10تا60
درصد بزرگساالن مقادیری کمتر از  ng/mL 20دارند.
کمبود ویتامین  Dدر زنان مبتال به  PCOSرایج است و  67تا  85درصد از زنان با PCOS
غلظتهای سرمی کمتر از  ng/mL 20دارند .کمبود ویتامین  Dممکن است در تشدید
 PCOSنقش داشته باشد و ممکن است مک ّملهای ویتامین  Dدر درمان این سندرم نقش
داشته باشد ،ا ّما در حال حاضر شواهد موجود در این زمینه محدود است.
متخصصان پوست بعد از معاینۀ بالینی و گرفتن شرح حال دقیق از وضعیت نظم قاعدگی ،نوع
ّ
داروهای مصرفی ،زمان شروع رشد موهای زائد و انتشار آن ،در بررسی پاراکلینیکی بیماران دچار
هیرسوتیسم برای ارزیابی احتمال وجود تخمدان پلیکیستیک ،سونوگرافی و یکسری آزمایشات
هورمونی درخواست میدهند .درمان بیماری براساس علّت زمینهای انجام میشود و معمو ًال از
درمانهای ترکیبی استفاده میشود.
اهداف دارویی برای درمان هیرسوتیسم نیز متفاوت است .قرصهای ض ّد بارداری خوراکی
محرکۀ تخمدان تولید میکنند و درنتیجه تولید آندروژنهای تخمدان را
 OCPهورمونهای ّ
سرکوب میکنند OCP.همچنین باعث افزایش سطح پروتئین متصل به هورمونهای جنسی
میشود ،درنتیجه میزان آندروژن آزاد را کاهش میدهد و به آن میچسبد.
حساسیت به هورمون انسولین نظیر متفورمین و داروهایی
داروهایی با سازوکار اثر افزایش ّ
که باعث از دست دادن وزن میشوند ،تولید آندروژن تخمدان را کاهش میدهد .تجویز چنین
داروهایی در بیماران چاق با عالئم سندرم متابولیک و اختالالت سطح گلوکز ناشتا کاربرد دارد.
مهارکنندههای رقابتی گیرندۀ آندروژنی نظیر اسپیرونوالکتون ،سیپروترون استات ،فلوتامید یا
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مهارکنندههای آنزیم سازندۀ هورمونهای مردانه
(فیناسترید) -که باعث کاهش تبدیل تستوسترون
به آندروژن قویتر دی هیدروتستوسترون
میشوند -ازجمله داروهای مورد استفاده هستند
که تأثیر آندروژنها بر گیرندههایشان در سطح
فولیکول مو را کاهش میدهند.
فیناسترید یک داروی خوراکی ف ّعال است و مانع
ساخت هورمون دی هیدروتستوسترون میشود که
قدرتی بیشتر از تستوسترون دارد و از این رو در
بعضی بیماران دچار هیرسوتیسم -که سطح دی
هیدروتستوسترون باال دارند -کاربرد دارد .مز ّیت
آن این است که عوارض قرصهای جلوگیری از
بارداری نظیر چاقی را ندارد ،ا ّما در زنان متأ ّهل در
سنین باروری به دلیل تأثیر منفی بر جنین پسر
منع مصرف دارد.
در دختران زیر هفده سال وجود تخمدانهای
مولتیکیستی بزرگ یافتهای شایع است و نباید
به عنوان اقدام تشخیصی اولیه در هیرسوتیسم
نوجوانان سونوگرافی انجام شود؛ ح ّتی اخیراً
توصیه شده در مواردی که براساس یافتههای
سونوگرافی نمیتوان به نتیجۀ قطعی رسید یا
نتایج مورد شک است ،اندازهگیری سطح هورمون
آنتیمولرین جایگزین مناسبی برای سونوگرافی
خواهد بود .در مجموع به نظر میرسد بیماران
دچار هیرسوتیسم با شروع زودرس و در موارد
بهسرعت پیشرونده نیازمند ارزیابی زودرس و
تخصص غدد
ارجاع به
متخصص پوست یا فوق ّ
ّ
هستند و با درمان بهموقع میتوان از پیشرفت
بیماری جلوگیری کرد.
دکتر رعنا رفیعی
متخصص پوست و مو  ،فلوشیپ آسیب شناسی
بیماریهای پوست
نشانی :رشت ،گلسار ،بلوار سمیه ،خیابان ،142
ساختمان اکباتان ،طبقه سوم ،واحد 15
تلفن013-32124231 :

هیرسوتیسم تأثیر
زیادی بر رشد روانی-
اجتماعی زنان مبتال دارد
و میتواند نشانهای
از یک اختالل غدد
درونریز یعنی تولید
هورمونهای آندروژنیک
یا هورمونهای مردانه به
حد طبیعی
میزان بیش از ّ
باشد.
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جدی بگیرید!
تداخل دارو با غذا را ّ

دکتر عاطفه جعفری

تداخل دارویی زمانی ایجاد میشود که دارو ،غذا یا ما ّدهای موجب تغییر در تأثیر دارویی دیگر در بدن شود .گاهی اوقات این تغییر
مضری ایجاد کند .گاهی این
میتواند تأثیر مفیدی باشد ،ا ّما بسیاری اوقات این تغییر در تأثیر دارو میتواند عوارض ناخواسته و ّ
تداخالت میتواند باعث شود جلوی اثر فارماکولوژیک و درمانی داروی مورد نظر گرفته شود یا موجب افزایش اثر دارو شود (اثر
تج ّمعی) .گاهی نیز این تداخالت باعث میشود جذب دارو از دستگاه گوارش ،توزیع دارو در قسمتهای مختلف بدن ،متابولیسم
دارو در کبد و دفع آن از کلیه تحت تأثیر قرار گیرد و دستخوش تغییر شود.
انواع تداخالت دارویی شامل تداخل دارو با غذا یا نوشیدنی و تداخل دارو با داروست .مصرف همزمان دارو و غذا در برخی موارد
موجب تغییر در تأثیر دارو میشود .رعایت توصیههای پزشکان و داروسازان در این موارد میتواند جلوی بروز تداخل را بگیرد .در
ادامه به برخی نکات و نمونههای تداخل دارو با غذا اشاره میکنیم.

• به عنوان یک توصیۀ کلّی به یاد داشته باشید زمانی که به شما
گفته میشود دارویی با معدۀ خالی مصرف شود ،منظور رعایت فاصلۀ
حداقلی یک ساعت قبل از غذا یا دو ساعت بعد از غذاست .به عبارت
سادهتر در مورد دارویی که باید با معدۀ خالی مصرف شود ،استفادۀ
دارو تا یک ساعت قبل از غذا کمترین احتمال تداخل را خواهد داشت.
طی دو ساعت قبل غذا خورده باشید ،معده پر
همچنین در صورتی که ّ
محسوب میشود و این دارو نباید استفاده شود.

• آب بهترین نوشیدنی مایعی است که همراه دارو میتوان استفاده
کرد .نوشیدن برخی مایعات هنگام مصرف دارو نیز میتواند موجب
افزایش یا کاهش جذب دارو شود ،به عنوان مثال مصرف فکسوفنادین
همراه آبمیوه (سیب ،پرتقال و گریپفروت) میتواند موجب کاهش
جذب و در نتیجه کاهش حدود چهل درصدی غلظت دارو شود.

• میزان و سرعت جذب برخی داروها تحت تأثیر غذاست .به عبارت
دیگر مصرف دارو با معدۀ پر میتواند سرعت جذب یا میزان جذب دارو
را تغییر دهد .از این رو در مورد برخی داروها توصیه میشود که دارو با
معدۀ خالی استفاده شود ،داروهایی از قبیل کاپتوپریل ،نیتروگلیسیرین،
لووتیروکسین ،فوروزماید و بسیاری از داروهای دیگر.
• در برخی دیگر از داروها ممکن است به دو علّت کاهش تحریک

گوارشی ناشی از دارو یا افزایش میزان جذب دارو توصیه شود که دارو
با معدۀ پر استفاده شود؛ داروهایی از قبیل آلوپورینول ،مترونیدازول،
متفورمین و پانکراتین توصیه میشود بعد از وعدۀ غذایی استفاده شود.
• مصرف همزمان فراوردههای لبنی به علّت وجود کلسیم میتواند
مانع جذب داروهایی از قبیل فروسسولفات ،لووتیروکسین ،مساالزین،
سیپروفلوکساسین ،تتراسیکلینها ،مایکوفنوالت شود .معمو ًال توصیه
میشود که این داروها حداقل با فاصلۀ دو ساعت قبل یا چهار تا شش
ساعت بعد از مصرف لبنیات استفاده شود .بسیاری از مولتیویتامینها
و مک ّملهایی که محتوی امالح دو و سه ظرفیتی هستند از قبیل آهن،
منیزیوم ،زینک ،همچنین آنتیاسیدها مشابه کلسیم عمل میکنند و بر
جذب داروهای ذکرشده تأثیر میگذارند.
• غذاهایی از قبیل غلاّ ت ،قهوه و چای ،تخم مرغ و شیر نیز بر
جذب امالح آهن از قبیل فروسسولفات و فروسفومارات -که در
اغلب قرصها و مک ّملهای آهن وجود دارند -اثر میگذارند و جذب
را کاهش میدهند.
• بعضی از موا ّد غذایی میتوانند بر متابولیسم داروها تأثیر بگذارند.
میوۀ گریپفروت و آب گریپفروت به علّت تأثیر بر آنزیمهای کبدی
میتوانند باعث مهار متابولیسم بسیاری از داروها شوند .مصرف ح ّتی
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متوسط آن یا 240
مقدار کم این میوه (به اندازۀ نصف یک میوۀ
ّ
سیسی از آب آن) میتواند این اثر مهارکننده را ایجاد کند .داروهایی
که تحت تأثیر این تداخل قرار میگیرند و میتوانند موجب عوارض
دارویی شوند ،شامل آتورواستاتین ،سیکلوسپورین ،سیلدنافیل ،وارفارین،
آلپرازوالم ،بوسپیرون ،تاموکسیفن ،فکسنوفنادین ،آملودپین و ...هستند.

• در مورد داروی وارفارین یکی از مهمترین تداخالت غذا و دارو
مطرح است .سبزیجات با برگ سبز (از قبیل کاهو ،اسفناج ،کلم ،سویا و
شلغم) -که ویتامین  Kباالیی دارند -میتوانند باعث کاهش اثربخشی
وارفارین شوند .توصیه میشود که بیماران تحت درمان با وارفارین
همواره رژیم غذایی ثابتی از نظر میزان مصرف این موا ّد غذایی حاوی
ویتامین  Kداشته باشند .برای ّاطالع دقیقتر به دفترچههای آموزشی
مصرف وارفارین -که در جدول آموزشی آن محتوی ویتامین  Kموا ّد
غذایی نوشته شده است و پزشک یا داروساز شما میتواند در اختیارتان
قرار دهد -مراجعه کنید.

• برخی گیاهان دارای آثار شناختهشدۀ ض ّد انعقادی و ض ّد پالکتی
هستند که به علّت اثر تج ّمعی میتوانند خطر خونریزی را در مصرف
همزمان با داروهایی از قبیل آسپرین ،وارفارین ،کلوپیدوگرل و داروهای
ض ّد التهاب غیراستروییدی افزایش دهند ،ازجمله این گیاهان دارویی
میتوان به سیر ،جینکگو ،زردچوبه و جینسینگ اشاره کرد.

• برخی از داروها برای اینکه اثر درمانی خود را در زمان مناسب
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خاصی نسبت به وعدۀ غذایی استفاده شوند،
ایجاد کنند ،باید در فاصلۀ ّ
به عنوان مثال داروی جمفیبروزیل باید نیم ساعت قبل از شروع وعدۀ
غذایی مصرف شود؛ یا داروی آکاربوز به عنوان کاهندۀ قند خون باید
همراه با اولین لقمۀ غذایی در وعدۀ غذایی فرد استفاده شود.

• مصرف غذاهایی با محتوی پروتئین باال همزمان با داروی لوودوپا
در بیمار مبتال به پارکینسون میتواند باعث کاهش جذب لوودوپا و
درنتیجه کاهش اثربخشی این دارو شود.

• در بیماری که داروی لیتیوم کربنات مصرف میکند ،توصیه
میشود که رژیم غذایی وی از نظر میزان سدیم روزانه همواره مقدار
ثابتی باشد ،چون میزان سدیم بدن میتواند روی غلظت درمانی این
دارو از طریق اثر بر دفع لیتیوم تأثیر بگذارد.
در پایان به یاد داشته باشید برای ّاطالع دقیق از چگونگی مصرف
دارو و فاصلة آن با غذا ،داروساز شما نکات مفیدی میتواند در اختیار
شما قرار دهد .داروساز شما آگاهترین فرد در مورد تداخالت غذا و
داروهای مصرفی شماست ،بنابراین همواره سؤاالت خود را در این
زمینه از وی بپرسید.
دکتر عاطفه جعفری
متخصص داروسازی بالینی ،عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه
ّ
علوم پزشکی گیالن
نشانی :دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
تلفن013- 33486470 -74 :

اگـر در دل دوصـد انـدوه داری
عجب دارم از آن عشق و محبّت
تو را شب تا سحـر بیـدار دیدم
ولیکـن آنچنـان سرگرم کـاری
ز لبخـنـد پـر از نـور و امیـدت
نمیدانم چه خـوانم اسـم پاکت

چـراغ روشن شبهـای تـاری
که در دستان پُرمهـرت گذاری
تمنّایی ز خواب از چشـم داری
که بر تیمـار کردن جان سپاری
بسـی درد از تن مـا میگذاری
پرستـاری ،پرستـاری ،تو آری
آزاده مح ّمدزاده

خجسته میالد با سعادت رپستار عاطفهاه ،بانوی نور و ایثار،
حضرت زینب کبری (س) و روز رپستار مبارک باد.

سالمت کودکان
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سندرم مرگ ناگهانی

نوزاد!

آیا تاکنون شنیدهاید که گاهی اوقات در
بعضی شرایط شیرخواری بدون علّت فوت
شده است؟ سندرم مرگ ناگهانی نوزاد یعنی
مرگ غیرقابل انتظار و بدون علّت مشخّ ص
که در شیرخواران کمتر از یک سال اتّفاق
میافتد .اغلب این اتّفاق در شیرخواران بین
دو تا چهار ماه رخ میدهد.
پژوهشها و بررسیهای متع ّدد نشان
دکتر روشنک کدیور نمیدهد که چه چیزی باعث مرگ ناگهانی
نوزادان میشود؛ هرچند که این مسئله با سازوکارهای تنظیمکنندۀ
سوختوساز مثل فشار خون ،تنفّس و دمای بدن مرتبط است .به این
سندرم ،مرگ در ننو یا مرگ در تخت ِخواب نیز میگویند؛ چون بیشتر
این مرگها در خواب رخ میدهند ،این نامها انتخاب شدهاند .هیچ
اثری از درد در شیرخواران فوتشده مشاهده نشده است .بیشتر زمانی
میتوانیم بگوییم این سندرم اتّفاق افتاده که همۀ علل احتمالی دیگر
مرگ ،با سابقه و کالبدشکافی رد شده باشند .این سندرم در پسران شیوع
بیشتری دارد.
از عوامل خطر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 استعمال سیگار و مصرف الکل و موا ّد مخ ّدر در دوران بارداری
در مادر
 مراقبتهای نادرست والدین
 نارس بودن و وزن کم نوزاد در هنگام تولدّ
سن زیر بیست سال مادر
ّ 
 قرار دادن نوزاد در معرض دود سیگار بعد از تولدّ
 نگه داشتن نوزاد با پوشش و گرمای زیاد
 خوابیدن روی شکم

 نوزادانی که خواهر یا برادر آنان در اثر این سندرم فوت شدهاند،
احتمال خطر بیشتر برای آنان وجود دارد.
علّت این سندرم نامشخّ ص است ،ا ّما با رعایت بعضی موارد میتوان
خطر را کمتر کرد:
 نوزاد را دمر نخوابانید.
 از تشکهای خیلی نرم برای خواباندن کودک استفاده نکنید.
 در هنگام خواب وسایل نرم مثل اسباببازیهای شل و پشمدار و
بالشهای نرم را در اطراف نوزاد نگذارید.
 از نگه داشتن نوزاد در گهواره یا ساک حمل به م ّدت طوالنی
اجتناب کنید.
 نوزاد را در پتوهای ضخیم نپیچید.
 دمای اتاق را خیلی گرم نگه ندارید (بیشتر مرگهای ناگهانی
در زمستان -که نوزاد را در محیط گرم نگه میدارند -اتّفاق میافتد).
 دمای اتاق از  ۲۶درجه بیشتر نباشد ،پتو کمضخامت و سبک باشد
و فقط تا سینۀ نوزاد کشیده شود .روی دهان ،بینی و صورت نوزاد را
نپوشانید.
 کودک را در اتاق خودتان ولی در تخت جداگانه بخوابانید.
 به کودک شیر مادر بدهید و واکسیناسیون وی را نادیده نگیرید.
 اگر از پستانک هنگام خواب استفاده میکنید ،بدون زنجیر یا بند
به گردن باشد .اگر هنگام خواب پستانک از دهان کودک افتاد ،مج ّدداً
آن را به دهان وی برنگردانید.
دکتر روشنک کدیور
تخصصی کودکان و نوزادان
بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلباغ نماز ،باالی فروشگاه سناتور ،طبقۀ دوم
تلفن013-33731306 :
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سالمت کودکان

روند طبیعی تکامل
در شیرخواران

تمام موجودات در طول حیات خود از تولّد تا
تکاملی ویژهای را طی میکنند.
مرگ مسیر
ِ
بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست .نوزاد
انسان همانند برخی از جانوران در اوان
طی
زندگی به والدین وابسته است ،ولی در ّ
رشد تواناییهای الزم را برای استقالل کسب
میکند .در این سفر پیچیده به دالیل مختلف
برخی از رسیدن به کمال باز میمانند .با این
دکتر احیا زریدوست نوشتار بنا نیست که دالیل انحراف از جادۀ
سالمت را موشکافی کنیم ،ولی چنانکه روشن است ،آگاهی از روند
طبیعی رشد و تکامل میتواند به تشخیص زودهنگام مشکالت قبل از
تثبیت یا بروز عوارض برگشتناپذیر منجر شود .براساس این بینش
خواهیم توانست با مداخلۀ مناسب از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم یا
در صورت وجود روش درمانی قطعی ،اقدام الزم را انجام دهیم.
تکامل شیرخوار به چهار دستۀ ک ّلی تقسیم میشود:

تکامل اجتماعی :شامل چگونگی پاسخ شیرخوار به صورت و
صدای انسان است ،مانند خندیدن یا بغبغو کردن .تأخیر یا عدم کسب
این مهارت به معنای وجود مسئلهای در بینایی ،شنوایی ،احساسی یا

شناختی است.
تکامل زبانی :شامل چگونگی درک و دریافت زبان است .ارزیابی
این نوع از تکامل معیار بهتری از تکامل گفتاری است و تأخیر در آن
بیانگر مشکالت یادگیری یا بینایی است و باید پیگیری شود.
تکامل حرکتی جامع :مانند نگه داشتن سر ،نشستن ،بلند شدن،
غلت زدن و راه رفتن .کودکانی که بهکندی این مهارتها را کسب
میکنند ،باید بررسی شوند.
تکامل حرکتی ظریف :تعادل چشم و دست ،گرفتن و دستکاری
کردن اشیا .وقتی شیرخواری خیلی زود به این مهارتها دست مییابد،
به معنای خوب بودن مهارتهای دستی او در آینده است ،ولی تأخیر در
اینگونه تواناییها لزوم ًا پیشآگهی بدی ندارد.
اکنون به روند تکاملی ماه به ماه میپردازیم .شایان ذکر است که
سرعت دستیابی شیرخواران به تواناییهایی که در زیر به آنها اشاره
شده است ،بدون هیچ زمینۀ بیماری یا ناتوانی ،بسته به خصوصیات
ژنتیکی و ارثی آنها ممکن است زودتر و برخی دیرتر باشد ،ولی
متخصص کودکان
در صورت نگرانی از تأخیر در آنها بهتر است با
ّ
فرزندتان مشورت کنید.
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ماه اول
ّ
• شیرخوار میتواند بهطور موقت گردن بگیرد و سر خود
را نگه دارد.
• در حالت خوابیده به پشت میتواند سر را از یک طرف به
طرف دیگر بچرخاند.
• دستها را مشت میکند و دست فرد معاینهکننده یا هر
چیزی را محکم مشت میکند.
• تا زاویۀ  45درجه در جلوی خود اشیا را دنبال میکند ،ولی
دیدش سیاه و سفید است.
• با شنیدن صدا آرام میشود و ناخشنودی را با گریه نشان
میدهد.
توجه میکند.
• صدای خشن دارد و به صدای والدین ّ
ماه سوم
• وقتی در وضعیت ایستاده نگه داشته
میشود ،مو ّقت ًا روی دو پا میایستد.
• در حالت نشسته سر را نگه میدارد ،ولی
همچنان نامتعادل است.
• در وضعیت خوابیده روی شکم ،سر و
شانهها را تا  90درجه باال میبرد و وزن خود
را روی ساعدها نگه میدارد.
• دیگر انگشت معاینهکننده یا وسایل را
محکم مشت نمیکند ،اجسام را نگه میدارد و
به مالفه و لباس چنگ میاندازد.
• به جهت صدا برمیگردد و اجسام را تا
زاویۀ  180درجه دنبال میکند.
• چهره ،صدا و اشیا را تشخیص میدهد و
به صورتهای آشنا میخندد.

ماه ششم
• از پشت به شکم غلت میزند و سینه و شکم را از
سطح بلند میکند و وزنش را روی دستها نگه میدارد.
• بطری را نگه داشته ،سر را در جهت باال به پایین و
پهلو به پهلو میچرخاند و بدنش را برای دیدن اشیا تنظیم
میکند.
• صداهایی مانند «ما ،مو ،دا ،دی» درمیآورد و والدین
را تشخیص میدهد.
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ماه دوم
• وقتی روی شکم نگه داشته شود ،سر را تا  45درجه باال میآورد
و در حالت نشسته سر به جلو میافتد.
• اشیای در حال حرکت را دنبال میکند و به دنبال صدا میگردد.
محرکهای اجتماعی
• صدا درمیآورد ،گریهاش معنی دارد و با ّ
میخندد.

ماه چهارم
• سر بهخوبی نگه داشته میشود و با کمک مینشیند ،در وضعیت دمر سر
و سینه را تا  90درجه باال میآورد.
• از پشت به پهلو میچرخد ،با دستهایش بازی میکند و اشیا را با دو
دست میگیرد.
• صدا درمیآورد ،میخندد و از بازی و تاب خوردن خشنود میشود.
ماه پنجم
• نشانههای رویش دندانها ظاهر میشود.
• از شکم به پشت میچرخد ،در وضعیت خوابیده به پشت پا را به
دهان میبرد.
• به اجسام در حال سقوط نگاه میکند ،صدا درمیآورد و در آینه
میخندد.
• اگر اسباببازی از او گرفته شود ،ناراحت میشود.

ماه هفتم
• بدون کمک مینشیند ،تمام وزن خود را
روی پاها تح ّمل میکند.
• وقتی در وضعیت ایستاده نگه داشته
میشود ،باال و پایین میجهد.
• اشیا را از یک دست به دست دیگر
میدهد و روی سطح میکوبد.
• به نامش واکنش نشان میدهد و زمانی
که دیگران گفتوگو میکنند ،صحبت میکند.
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ماه هشتم
• بهخوبی بدون کمک مینشیند ،برای رسیدن به اشیا تالش
میکند و خود را به اسباببازیها میرساند ،آنها را با استفاده از
انگشتهای شست ،چهارم و پنجم نگه میدارد و میتواند آنها
را رها کند.
• ممکن است با کمک اثاثیه بایستد و به واژههای آشنا گوش
میدهد.
• واژههایی همچون «ماما ،دادا» میگوید ،ولی معنیدار
نیست ،معنی «نه» را میفهمد ،ولی لزوم ًا اطاعت نمیکند.

ماه دهم
• از وضعیت دمر مینشیند و وقتی در حالت ایستاده نگه
داشته میشود ،یک پا را بلند میکند ،شبیه قدم زدن.
• خداحافظی را میفهمد و با دست خداحافظی (بایبای)
میکند« ،ماما» و «بابا» میگوید و معنایش را میفهمد.
• بازیهای ساده میکند و از کتاب خواندن و دیدن تصاویر
آن ل ّذت میبرد.
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ماه نهم
• چهار دست و پا میرود ،تا ده دقیقه مینشیند و از
انگشت شست و اشاره برای گرفتن اجسام استفاده میکند.
• دستورهای ساده را انجام میدهد و معنی «نه» را خوب
درک میکند.

ماه یازدهم
• با تکیه بر اثاثیه راه میرود ،اشیای
کوچک یا اسباببازیها را یکی پس از
دیگری در جعبه مینهد و با حرکت سر
«نه» میگوید.
• توپ را ُهل میدهد ،وقتی کاری
انجام میدهد ،هیجانزده میشود و از
محدودیت ناراحت میشود.

ماه دوازدهم
• با نگه داشتن یک دستش راه میرود ،گرچه ممکن است بدون کمک هم راه برود و از وضعیت ایستاده بدون کمک مینشیند.
• دو مک ّعب را روی هم قرار میدهد ،کتاب را ورق میزند و اشیای در حال حرکت سریع را دنبال میکند.
• به جز «ماما» و «دادا» دستِکم سه واژه میگوید .اشیا را با نام میشناسد.
• معنای چند واژه را میفهمد ،واژهها را بارها تکرار میکند و صداهایی مانند صدای سگ و گربه را تقلید میکند.
• احساسات خود را نشان میدهد و در محیط آشنا مستقل رفتار میکند ،ولی در محیط غریبه به والدین میچسبد.
• دنبال اشیا در آخرین جایی که دیده بود ،میگردد.
دکتر احیا زریدوست
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم،
فوق
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا
تلفن0911 620 8730 013-33131697 013-33131665 :
dr_zaridoust
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چند نکتۀ مهم دربارۀ
شکستگی استخوان کودکان

استخوانها بسیار محکم هستند ،ولی با این حال مانند مدادهای چوبی تحت فشار خم میشوند و
میشکنند .اگر فشار بسیار زیاد یا ناگهانی باشد ،استخوان بهطور کامل میشکند و از هم جدا میشود.
شکستگیها انواع مختلفی دارد و استخوان ممکن است مو بردارد یا مانند شاخۀ درخت کام ً
ال دو ت ّکه
شود.
دکتر محسن مردانی

زمانی که استخوان میشکند چه اتّفاقی میافتد؟

بچههای مختلف تظاهر متفاوتی دارد .اگر شکستگی جزئی
درد در ّ
ً
باشد ،ممکن است کودک اصال دردی احساس نکند و گاهی کودک
اص ً
ال نمیتواند بگوید که استخوانش شکسته یا خیر ،ولی در بعضی
موارد درد غیرقابل تح ّمل است.
شکستن استخوان شوک بزرگی برای ّ
کل بدن است و اینکه از سوی
بخشهای مختلف بدن -که اص ً
ال به ّ
محل شکستگی نزدیک نیستند-
پیامهای قوی دریافت کنید ،کام ً
ال طبیعی است .این یعنی ممکن است
احساس سرگیجه یا سردرد کنید یا به دلیل شوکی که به بدنتان وارد
شده ،سردتان شود .بعضی از افراد م ّدتی گریه میکنند و بعضی از افراد
از هوش میروند تا اینکه بدنشان فرصت تطبیق با همۀ سیگنالهایی
را که میگیرد ،بیابد .بعضیها نیز به دلیل شوک در ابتدا هیچ چیزی
حس نمیکنند.
نکتۀ بسیار مهم

اگر اطمینان ندارید که کدام استخوان شکسته یا فکر میکنید که
گردن یا کمر کودک شکسته است ،سعی نکنید او را حرکت دهید و
استخوان را کورکورانه جا نیندازید .با یک پارچه و یک مقوا میتوانید

بهراحتی آتل درست کنید و اندام کودک را بیحرکت کنید .در انتها صبر
کنید تا پزشکان و امدادگران اورژانس برسند.
پزشک برای فرد چه کاری انجام میدهد؟

برای معالجۀ استخوان شکسته ابتدا پزشک باید بداند که شکستگی
از کدام نوع است و به همین دلیل در ابتدا باید از ناحیۀ آسیبدیده
عکسبرداری شود .تصویر رادیوگرافی به پزشک کمک میکند تا
استخوان شکسته را شناسایی و نحوۀ درمان آن را مشخّ ص کند .پس
از جااندازی استخوان مرحلۀ متداول بعدی گچ گرفتن است .گچ گرفتن
خاصی میشود که استخوان را برای م ّدتی بیحرکت نگه
شامل بانداژ ّ
میدارد تا شکستگی جوش بخورد .این بانداژ در گچ خیسانده میشود تا
تبدیل به پوستۀ سفتی شود و م ّدتی طوالنی دوام داشته باشد.
بعضی از قالبهایی که برای ثابت نگه داشتن استخوان استفاده
میشوند ،از جنس پالستیک یا فایبرگالس هستند و ح ّتی بعضی از
بچهها از رنگها و
آنها ض ّد آباند و میتوانید با آنها شنا کنید .برای ّ
طرحهای شادتر هم استفاده میشود .در شکستگی استخوانهای بزرگ
یا شکستگیهای متع ّدد یک استخوان ،پزشک ممکن است میلۀ فلزی
در استخوان جاگذاری کند تا آن را ثابت نگه دارد .در این عمل فرد را
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بیهوش میکنند تا هیچ دردی حس نکند .پس از بهبود شکستگی این میلهها را خارج میکنند.
استخوان شکسته چطور جوش میخورد؟

استخوانها بهطور طبیعی خودشان را بازسازی میکنند .آنها در قسمت شکستگی ،سلولهای جدید و رگهای
خونی ریز بسیاری تولید میکنند که استخوان را نوسازی میکند .این سلولها هر دو سر بخشهای شکسته را
پوشش میدهند و شکستگی را میبندند تا درست مانند اولش شود.
وقتی قالب گچ را درآوردیم ،چه کنیم؟

میتوانید تص ّورش را بکنید که با ا ّره گچ دست یا پایتان را برش بزنند و هیچ آسیبی به پوستتان نرسد؟ درواقع
برخورد این ّاره به پوستتان قلقلکآور نیز هست .وقتی گچ را جدا میکنند ،قسمت ترمیمیافته ممکن است کمی
حس عجیبی در این قسمت داشته باشید .پوست این قسمت رنگپریده ،خشک یا
عجیب بهنظر برسد و ّ
پوستهپوسته میشود؛ موی آن تیرهتر است و خود آن کوچکتر به نظر میرسد و حس میکنید که
عضلۀ آن قسمت کوچک شده است .نگران نباشید؛ همۀ اینها مو ّقتی هستند .بدن کودک بهترین
درمانگر خود است و خیلی زود خودش را بازسازی میکند .در بعضی موارد ممکن است پزشک
توصیه کند که برای بهبود انعطافپذیری و قدرت عضالنی آن ناحیه از بدن نرمشهایی
انجام دهید .در مورد ف ّعالیتهایی که بعد از باز کردن گچ میتوانید با آن قسمت از بدن
انجام دهید یا ندهید ،حتم ًا با پزشک مشورت کنید.
دکتر محسن مردانی
متخصص ارتوپدی ،فلوشیپ آرتروسکوپی شانه و زانو و صدمات ورزشی ،دانشیار دانشگاه
ّ
علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ اول تلفن013-33125776 :

www.dr-mardani.ir

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 ( 600/000ریال برای  6شماره) به شماره

حساب بانک ملی  0110784578003و یا شماره کارت

«مؤسسۀ مهر» واریز و
 6037 9918 9997 5852به نام
ّ

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
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برخورد صحیح با رفتارهای نادرست کودکان

طراوت رزاقی لنگرودی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کودک انسان از زمان تولّد تا هجده سالگی
فرصت دارد تا شخصیتی مستقل پیدا کند.
طی سالهای کودکی اول ،از دو تا شش
در ّ
سالگی بر طبق ویژگیهایی که برای این
دوره یعنی دورۀ کودکی اول در نظر گرفته
شده است ،خصوصیاتی را با خود یدک
میکشد که به برخی از آنها اشاره خواهیم
کرد:

آغاز محدوديتآموزي و ناكاميآموزي
تشخّ صطلبي
تخريبگري (از سر لجبازی یا کنجکاوی)
پرسشگری
خطر آموزشزدگي
خودمحوري
تخيل و جانبخشي
نمادسازيّ ،
تقليد و همانندسازي
ابتكار عمل در برابر احساس گناه
كنجكاويهاي جنسي
گرايش نسبت به والد غيرهمجنس و همانندسازي با والد همجنس

در این دورۀ س ّنی بسیاری از جنبههای شخصیتی کودکان پایهریزی
میشود و والدین بیشترین نقش را در شکلدهی به شخصیت کودک
ایفا میکنند .در دورۀ کودکی اول ،بیشترین موضوعی که والدین را
آزار میدهد ،لجبازیهای وقت و بیوقت و بیدلیل کودک است.
والدین باید با کسب دانش الزم در زمینۀ فرزندپروری در عین حال که
محدودیتهایی را برای کودک ایجاد میکنند ،مراقب و مواظب باشند
که اعتماد بهنفس و ع ّزت نفس وی آسیب نبیند.
آموزش محدودیت و محرومیتهای آگاهانه یکی از بهترین
روشهای رویارویی با کجخلقی و نافرمانی کودک است .در این روش
والدین باید در زمان روبهرو شدن با این حاالت کودک ابتدا وی را
آرام کنند ،سپس شرایطی فراهم کنند که کودک احساس کند والدین
وی را درک کردهاند .استفاده از عبارات همدالنه ما را به این مقصد
میرساند .سپس به او میگوییم که چه درخواستی از وی داریم و در
قبال پذیرش این پیشنهاد از سمت وی ،سه انتخاب به عنوان پاداش
به او ارائه میکنیم تا از بین آنها یکی را انتخاب کند .از این طریق با
وجود اینکه کودک از بازی یا ف ّعالیت یا موقعیتی که مورد پسندش بوده
محروم میشود ،در ازای آن انتخاب مطلوب دیگری خواهد داشت ،ا ّما
آنچه مهم است این است که والدین در زمان انجام این کار باید لحنی
قاطعانه داشته باشند و نگاه چشمی خود را با کودک حفظ کنند .از این
طریق اثرگذاری کالم خود را چند برابر میکنند.
روشهای دیگری نیز در تربیت کودکان وجود دارد که والدین با
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علم بر آن میتوانند آموزشهای الزم را در جهت
افزایش رفتارهای مطلوب برای کودکان خود داشته
باشند .ازجملة این روشها ایجاد جدول رفتارهای
مثبت است که در ازای انجام کارهای مثبت کودک
با گرفتن برچسبها در چارت رفتاری خود در ازای
دریافت چند برچسب یک جایزه دریافت میکند.
تعداد برچسبهای الزم برای دریافت پاداش بستگی
سن کودک و میزان اه ّمیت رفتار مطلوبی که
به ّ
مورد انتظار است ،دارد.
تشویق رفتارهای مثبت از سوی والدین یکی
توجه
دیگر از مواردی است که والدین باید به آن ّ
کافی داشته باشند .تشویق کالمی کودکان همراه
با توصیف رفتار یکی از این موارد است که کودک
پس از انجام کار مثبت از سوی والدین مورد تشویق
کالمی قرار میگیرد ،بهطور مثال« :دختر خوبم
از اینکه اسباببازیهات رو جمع کردی خیلی
خوشحالم .آفرین عزیزم»؛ به این صورت کودک
عالوه بر اینکه تشویق میشود ،والدین به او ّاطالع
میدهند که بابت انجام چه کاری مورد تشویق قرار
گرفته است .فراهم آوردن ف ّعالیتهای ل ّذتبخش
برای کودک نیز از دیگر موارد است؛ ف ّعالیتهایی
که در کنار آنها مهارتهایی چون همدلی کردن،
همکاری و کار گروهیّ ،
حل مسئله و ...نیز تقویت و
آموزش داده شود .هرچقدر فضای ل ّذتبخش انجام
آن ف ّعالیت بیشتر باشد ،امکان تکرار رفتار و ف ّعالیت
مثبت در کودک را چند برابر میکند.
توجه
والدین باید برای انجام تحسین و ّ
مثبت اصول زیر را رعایت کنند:
 در حین رفتار یا بالفاصله بعد از آن انجام شود.
توجه
 در زمان رفتار نامطلوب کودک به آن ّ
نشود.
 علّت تحسین بهطور دقیق مشخّ ص و توصیف
شود.
 تحسین خالصانه و صادقانه باشد.
توجه
محبت فیزیکی هم هنگام تحسین و ّ
 از ّ
مثبت استفاده شود.
توجه متناسب با عالقۀ کودک/
و
 نوع تحسین
ّ
نوجوان باشد.
 تن ّوع در انواع تحسین و تشویق رعایت شود.
والدین نباید دائم ًا از یک کلمه استفاده کنند،
بچه کلمات باید عوض شود.
متناسب با نیاز و ّ
سن ّ
اگر والدین میگویند کودک رفتار مثبتی ندارد ،این
مسئله ممکن نیست ،چون رفتار خوب او را ندیدهایم،
عادت نداریم رفتار عادی را رفتار مثبت ببینیم .فکر
میکنیم تحسین برای رفتار سوپرمن است.
بنابراین فهرستی از رفتارهای مثبت کودک
تهیه کنیم تا ببینیم چقدر رفتار مثبت دارد و جلوی
ّ
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چشمانمان باشد و بعد بازخورددهیم.
توجه
نپوشید،
هروقت
ولی
کنید،
ه
توج
پوشید،
هروقت
کودکی که لباسی را نمیپوشد:
ّ
ّ
نکنید .ما خیلی سریع در دام رفتار منفی میافتیم.
تحسین سازنده است ،انتقاد تخریبکننده است.
بچه برای مادر و پدر یگانه و منحصر
اگر بگوید تو خواهر را بیشتر دوست داری ،باید بداند هر ّ
بهفرد است .البته روشهایی هم برای جلوگیری از رفتارهای نامطلوب وجود دارد که ترجیح
روانشناسان تربیتی بر ایجاد رفتارهای مثبت است ،نه جلوگیری از رفتارهای نامطلوب.
مورد بعدی که الزم است به آن اشارهای داشته باشیم ،بحث کالسزدگی در روشهای
تربیتی نسل جدید است .والدین باید آگاه باشند که کودک در شش سال اول زندگی بیش از
آنکه نیاز به کسب علم و دانش داشته باشد ،نیاز شدیدی به انجام بازیهای مفید و متناسب با
سن خود دارد تا از آن طریق بتواند استعدادها ،تواناییها و عالقهمندیهای خود را کشف کند.
ّ
این در حالی است که کودکان امروز به خواستۀ والدین خود ناچار به گذراندن زمان زیادی در
توجه به میزان خستگی و دلزدگیای که
آموزشگاههای زبان ،موسیقی ،ورزش و ...هستند و با ّ
این کالسها در کودک ایجاد میکند ،قطع ًا اثربخشی مطلوبی بر آیندۀ آنان نخواهد داشت.
توجه ویژهای داشته باشند ،این است که پیریزی
نکتهای که والدین گرامی باید به آن ّ
رابطۀ خوب و همراه با دلبستگی ایمن در دو سال اول زندگی کودک اتّفاق میافتد و این
موضوع آنچنان بااه ّمیت است که اغلب اوقات در آموزش به والدین پس از بررسی سبک
فرزندپروری و تن ّوع دلبستگی کودک یا والدین ،در صورتی که شرایط مطلوبی نداشته باشد،
روانشناس ّ
موظف است در چند جلسۀ ابتدای کار با والدین به موضوع ایجاد رابطۀ مطلوب
و تغییر فضای عاطفی بین والدین و کودک به سمت تعامل و ارتباط مثبت بپردازد و پس
از کسب اطمینان از بابت مثبت شدن تعامالت به موضوع والدگری بپردازد .بنابراین اگر
میخواهیم روشهای آموزشی ما در تربیت کودک به بهترین حالت ممکن خود انجام شود،
باید حواسمان به پیریزی آن در دو سال اول زندگی فرزندمان باشد.

والدین باید آگاه باشند که کودک در شش سال اول زندگی
بیش از آنکه نیاز به کسب علم و دانش داشته باشد ،نیاز
سن خود دارد تا
شدیدی به انجام بازیهای مفید و متناسب با ّ
از آن طریق بتواند استعدادها ،تواناییها و عالقهمندیهای خود
را کشف کند.

مطالعه ،آموزش از طریق شرکت در کارگاههای والدگری ،استفاده از جلسات خصوصی
مشاوره و ...به والدین کمک میکند تا در جریان جدیدترین و علمیترین روشهای
فرزندپروری قرار بگیرند .والدگری درست و مثبتگرا مانند یک حرفه و شغل تماموقت است
که سالهای سال باید از طرق مختلف در مورد زوایای مختلف آن بیاموزیم و با بروزرسانی
ّاطالعات آموختهشده با آسودگی خیال شاهد رشد و بالندگی کودکان عزیز خود باشیم.
توجه است که گاهی ریشۀ رفتار ناهنجا ِر کودک شما روش تربیتی اشتبا ِه
این نکته نیز قابل ّ
مقصر اصلی
شماست .قبل از اقدام به تنبیه اشتباه تربیتی خود را بشناسید و مرتفع کنید .گاهی ّ
خود والدین هستند و پس از کسب مهارتهای الزم و تغییر در رفتار و روش تربیتی خود شاهد
تغییرات چشمگیری در رفتارهای کودک خواهند بود .کودکان نیازی به والدین بینقص ندارند،
آنان برای رشد و تعالی خود نیاز به والدینی کافی دارند.
طراوت رزاقی لنگرودی
کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،بلوار امام علی (ع) ،کیلومتر 4جادّۀ رشت به سنگر ،کوی مهتاب ،باغ کریمی،
مدرسۀ طبیعتتیتی تلفن013-33692220 :
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عکس :ساناز حقیقی

کودک ،آینده و محیط زیست
امروزه واژههایی مانند محیط زیست ،طبیعت ،کرۀ زمین و ...از واژگان فراموششدهای هستند که کمتر از آنها حرف میزنیم.
توجهی به حفظ محیط زیست میتواند یک انتخاب باشد ،ا ّما باید باور کنیم که در نهایت عواقبش به خود انسان برمیگردد.
بی ّ
ّ
بستر زندگی ،حیات و سرمایۀ آیندۀ ما در دل همین خاک نهفته است ،بنابراین اگر خوب دقت کنیم ،ساده گذشتن از آن
نمیتواند برایمان نفعی داشته باشد .یکی از عوامل مؤثّر برای رشد ّ
تفکر حمایت از طبیعت میتواند آموزش باشد ،ا ّما تجربه
نشان داده که آموزش بهتنهایی و از سنین نوجوانی به بعد به ح ّد کافی نمیتواند تأثیرگذار باشد.
مهروز زیکساری

سالهاست آموزشهای محیط زیست در مدارس انجام میشود و ح ّتی
از کودکان در مهدهای کودک هم برای حضور در برنامهها استفاده شده
است ،ا ّما واقعیت این است که هیچگاه آموزش مستقیم نتوانسته اه ّمیت
و چرایی حفاظت از محیط زیست را به جامعۀ کودکان تفهیم کند ،بهطور
مثال وقتی کودک با تصویر یک درخت مواجه میشود ،تنها چیزی که
میسر
در دل خود احساس میکندّ ،
حس خوب لمس کردن آن است که ّ
نشده است .هوای پاک ،جانوران در حال انقراض و جنگلهای سبز و
حس آن
بزرگ در صورتی حفاظت خواهند شد که کودک با تمام وجود ّ
موجود زنده را درک کند .حال برای اینکه از قدرت حمایت یک کودک
بهره ببریم چه باید کرد؟
ً
طبیعت خود بستر آموزش است و قطعا یک کودک نوپا بدون دخالت
هیچ مربّی یا معلّمی میتواند بهآسانی خود را با این بستر مطابقت دهد.
کودکی که در فضای طبیعت حضور مداوم داشته و در تعامل با گیاهان،
درختان ،جانوران ،فضای باز و عناصر طبیعی بوده ،تنۀ درخت بلندباالیی

حس زندگی گرفته لمس کرده ،یا با دست خود در یک
را که از آن ّ
ً
مفرح از آن میوه چیده و خورده است ،قطعا بیشتر از کودکی
گشتزنی ّ
که طعم محیط زیست را فقط با باید و نباید حفاظت از محیط زیست در
یک آموزش محدود با تصاویر و اشیا چشیده ،به از بین رفتن جنگلها
و درختان واکنش نشان میدهد.
کودکی که بخشی از عمر خود را بهطور مؤثّر در طبیعت گذرانده و به
قانون زمین آگاه است ،حافظ طبیعت خواهد شد ،چراکه با تمام وجودش
ارزش طبیعت را درک کرده است .طبیعت برای کودک مثل یک مادر
و آموزگار است .او از هر بخش آن نکتههای فراوان یاد میگیرد و بر
طبق پژوهشهای انجامشده کودکانی که در طبیعت آموزش میبینند،
بهترین و بیشترین یادگیری را دارند .انرژیهای موجود در طبیعت
مثل نور ،گرما و سرما ،نزوالت آسمانی ،رنگها ،عناصر زنده و ...همه
بهصورت ناخودآگاه بر کیفیت ذهن و دریافت یک کودک تأثیر شگفتی
خواهند داشت .با این اوصاف اگر قصد داشته باشیم برای حفظ محیط

29

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 97

سالمت کودکان

تشخیص زودهنگام اوتیسم با بزاق!
نوشتن شعارهایی مثل «کاغذ
زباله نیست» و «از جنگلها
محافظت کنیم» روی دفترهایی
که از جنس درخت است ،تنها
یک دور باطل است که برای رفع
مسئولیت انجام میدهیم .اگر
میخواهیم حافظان محیط زیست
را بسازیم ،باید قلب و روح
کودک را با طبیعت آشنا کنیم.

زیست و حمایت از منابع طبیعی خود و نسلهای آینده
قدمی برداریم ،بهترین مخاطب و هدف کودکان هستند،
ا ّما نیمکتهایی از جنس چوب درختان که کودکان بر
آن مینشینند و دفترهایی که از بریدن درختان بهوجود
میآید ،هیچگاه احساس زندهای نخواهند داشت تا به
کودک انتقال دهند.
نوشتن شعارهایی مثل «کاغذ زباله نیست» و «از جنگلها
محافظت کنیم» روی دفترهایی که از جنس درخت
است ،تنها یک دور باطل است که برای رفع مسئولیت
انجام میدهیم .اگر میخواهیم حافظان محیط زیست را
بسازیم ،باید قلب و روح کودک را با طبیعت آشنا کنیم.
حال برای اینکه کودکان را با این نوع یادگیری آشنا
کنیم ،باید از شیوههای نوین در این زمینه بهره بگیریم،
مؤسسات آموزشی یادگیری
به عنوان مثال در مدارس و ّ
دروسی مثل علوم طبیعی و تجربی نیازمند فضای طبیعت
است .اینگونه آموزشها میتواند بهصورت اردوی
تفریحی -آموزشی در بستر طبیعت روح بیشتری داشته
باشد .تص ّور کنید معلّم هستید و از دمبرگ و ساقه و آوند
برای دانشآموزان سخن میگویید ،بدون شک هیچ تص ّور
واقعی از اندام گیاه در ذهن کودک شکل نمیگیرد ،ا ّما
اگر همین آموزش بهصورت عملی روی گیاه انجام شود،
در بسیاری از موارد ح ّتی نیاز به تالش آموزشگیرنده هم
نیست ،چراکه کودک در بسیاری از موارد میتواند خودش
آموزگار باشد ،بنابراین تغییر در شیوۀ آموزشهای محیط
زیست سهم بسزایی در تغییر نگاه کودکان به طبیعت و
محیط زیست و حفاظت از آن خواهد داشت.
مهروز زیکساری
کارشناس ارشد محیط زیست ،تن ّوع زیستی و زیستگاهها
نشانی :رشت ،بلوار امام علی (ع) ،کیلومتر 4جادّۀ رشت
به سنگر ،کوی مهتاب ،باغ کریمی ،مدرسۀ طبیعتتیتی
تلفن013-33692220 :

ایرنا :محقّقان دانشکدۀ پزشکی پنسیلوانیا راهکار جدیدی را برای تشخیص
زودهنگام اوتیسم و اختالالت وابسته به آن در کودکان با استفاده از بزاق ابداع
کردند .به گزارش پایگاه خبری مدیکالساینس ،در این تحقیق -که امکان
استفاده از یک روش غیرتهاجمی برای تشخیص اوتیسم و اختالالت وابسته به
آن را فراهم میکند 32 -عامل ( RNAریبونوکلئیک اسید) در بزاق شناسایی شد
که امکان تشخیص بیماری اوتیسم در کودکان را در اختیار میگذارد.
در این تحقیق  RNAباکتری موجود در بزاق  450کودک شش تا هجده
ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پژوهشگران برای اندازهگیری RNA
در بزاق  372کودک از روشهای پیشرفتۀ دنبالهسازی و الگوریتمهای آموزش
ماشین استفاده کردند .برای اندازهگیری  RNAدر بزاق  84کودک دیگر از این
روشها استفاده نشد.
بدین ترتیب محقّقان توانستند در نمونۀ  RNAمربوط به  238کودک مبتال به
اوتیسم و اختالالت وابسته 218 ،نفر را -که دچار تأخیر در رشد طبیعی هستند-
شناسایی کنند .به گفتۀ محقّقان د ّقت این شیوه در شناسایی کودکان مبتال به
اوتیسم و اختالالت وابسته به آن  85درصد است.
مجموعۀ وسیعی از پژوهشهای جدید نشان میدهد که اوتیسم در اثر تعامل
ژنهای یک کودک با محیط ایجاد میشود .در این تحقیق عوامل کنترلکنندۀ
این تعامل بین ژنها و محیط و بهویژه میکروبیوم مورد بررسی قرار گرفت .به
اعتقاد محقّقان با استفاده از این عوامل میتوان یک آزمون غیرتهاجمی و مبتنی
بر نشانگرهای زیستی را به منظور تشخیص اوتیسم توسعه داد .گزارش کامل این
پژوهش در نشریۀ  Frontiers in Geneticsمنتشر شده است.

سبك زندگي سالم
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دالیل نشخوار ذهنی

و راههای متو ّقف ساختن آن

نازنین اسماعیلزاده

نشخوار ذهنی در روانشناسی به عنوان
توجه فرد بر یک موضوع
تمرکز اجبارگونۀ ّ
مطرح میشود و موجب پریشانی فرد
میشود .نشخوار ذهنی مشابه نگرانی است،
با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر احساسات
بد و تجارب گذشته تمرکز دارد ،درحالیکه
نگرانی بر امکان بالق ّوۀ وقوع حوادث بد در
آینده تمرکز دارد .هم نشخوار فکری و هم
نگرانی با اضطراب و سایر وضعیتهای

منفی هیجانی مرتبطاند.
نشخوار فکری بهطور گستردهای به عنوان یک عامل آسیبپذیری
شناختی و به عنوان زمینهای برای افسردگی مورد پژوهش قرار گرفته
است ،ا ّما تعریف کلّیای که میتوان از آن ارائه داد ،این است که نشخوار
فکری مثل نوار است؛ نواری که گیر کرده و یک آهنگ را دوباره و
دوباره تکرار میکند .برای مثال بحثی را که در محیط کار با همکارتان
داشتهاید ،تکرار میکند یا اشتباهات گذشته را دائم ًا به یاد شما میآورد.
وقتی افراد نشخوار ذهنی میکنند ،زیادی دربارۀ وضعیتها و اتّفاقات
زندگی فکر میکنند .اتّفاقاتی مانند کار یا رابطۀ خانوادگی برایشان مثل
وسواس میشود .نشخوار ذهنی تأثیر منفی زیادی روی ذهن دارد ،مانند
افسردگی ،اضطراب ،افراط در خوردن و آشامیدن و . ...برای برخی افراد
زیاد خوردن و نوشیدن راهی برای کنار آمدن با زندگی است.
این افراد با خوردن یا نوشیدن از نشخوار ذهنی فرار میکنند.
طبیعی است که نشخوار ذهنی افکار منفی را به ذهن میآورد .نشخوار
ذهنی به یک چرخه تبدیل میشود .تحقیقات نشان داده است که
افراد افسرده هنگام نشخوار ذهنی اتّفاقات گذشتۀ خود را منفیتر به
خاطر میآورند .آنان شرایط حاضر زندگی خود را منفیتر میبینند و

به آینده نیز ناامیدترند .نشخوار ذهنی در فرد احساس بیپناهی ایجاد
میکند .این احساس مهارتهای ّ
حل مسئله را از بین میبرد .فرد
آنقدر درگیر چرخۀ افکار منفی میشود که نمیتواند از آن بیرون
بیاید؛ ح ّتی نزدیکترین افراد و عزیزان را از خود دور میکند و موجب
میشود بعد از م ّدتی خانواده و دوستان از دست او به ستوه بیایند و
حمایت خود را از او دریغ کنند.
یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد نشخوار ذهنی استرس و مشغولیت
زیاد در زندگی است .ممکن است این افراد مشکل شناختی نیز داشته
باشند .این افراد نمیتوانند افکار آزاردهنده را از ذهن خود خارج
کنند .زنان بیشتر از مردان نشخوار ذهنی میکنند که بخشی از آن
به دلیل این است که زنان بیشتر نگران روابط خود هستند .بهطور
کلّی رابطههای فردی میتوانند منبع خوبی برای نشخوار ذهنی باشند.
حقیقت این است که رابطهها بهش ّدت مبهم هستند .هیچوقت مطمئن
نیستید که دیگران در مورد شما چه فکر میکنند؟ نمیدانید همسرتان
همیشه وفادار و صادق میماند یا خیر و ...؟
چگونه نشخوار ذهنی را کمتر کنیم؟
 کاری کنید که افکار مثبت بیشتری داشته باشید .باید کارهایی
انجام دهید که ذهن شما را مشغول کند و باید افکار مثبت داشته باشید.
میتوانید کارهایی از قبیل ورزش مورد عالقهتان را انجام دهید یا یک
سرگرمیداشته باشید یا دعا کنید .نکتۀ مهم اینجاست که باید حواس
خود را از نشخوار ذهنی پرت کنید .اگر م ّدتی از نشخوار ذهنی دور
بمانید ،این افکار از بین میرود و ذهن شما را رها میکند.
 به ّ
توجه ویژه کنید.
حل مسئله ّ
افرادی که نشخوار ذهنی میکنند ،موقعیتها را در ذهن خود تکرار
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میکنند .آنان معمو ًال روی سؤاالت انتزاعی تمرکز میکنند ،سؤاالتی
مانند چرا باید این اتّفاق برای من بیفتد؟ یا چرا نمیتوانم با این مسئله
کنار بیایم؟ این افراد ح ّتی وقتی برای ّ
حل مشکل تالش میکنند به
این نتیجه میرسند که کاری از دست آنان برنمیآید.
برای ّ
حل این مشکل باید بتوانید با وضوح بیشتری فکر کنید .باید
تالش کنید تا راه ّ
حل مسئله را پیدا کنید .باید ببینید چطور میتوانید
مسائل و مشکالتی را که در مورد آنها فکر میکنید حل کنید ،مثالً
اگر در مورد رابطۀ کاری یا احساسی یا هر مسئلۀ ناراحتکنندهای فکر
میکنید ،به یک مشاور یا روانشناس آگاه به ّ
حل مشکل مورد نظر
مراجعه کنید و از او مشورت و راهنمایی بگیرید و هرگز طوالنیم ّدت در
تصمیمات زندگی خود بر سر دو راهی نمانید.
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خودمثبتبینی
خودمثبتبینی برعکس حالت نشخوار ذهنی حالت نگرش انطباقی
به خود است .وقتی افراد نگرش انطباقی به خود دارند ،روی بخشهای
عینی شرایط خود تمرکز میکنند .آنان به دنبال بخشهایی میگردند
که میتوانند بهبود بخشند و مانند حالت نشخوار ذهنی به دنبال نقاط
ضعف و بدترین حالت ممکن در هر مسئله نیستند.
نازنین اسماعیلزاده
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به سمت توشیبا ،کوچة
بهار ،مرکز مشاورة بهار تلفن013-33472090 :

تنهایی خطر ابتال به زوال عقل
را چهل درصد افزایش میدهد!
ایرنا :پژوهشهای جدید محقّقان دانشگاه فلوریدا نشان میدهد که
تنهایی یکی از عوامل خطر ابتال به زوال عقل است و احتمال این عارضه
را چهل درصد افزایش میدهد.
ّ
به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی ،نتایج بررسی اطالعات مربوط
به  12هزار نفر در طول ده سال نشان میدهد که تنهایی با زوال عقل
مرتبط است .این پژوهش دربرگیرندۀ بزرگترین جامعۀ آماری است که
تاکنون به این معضل پرداخته است.
این پژوهش نشان میدهد که انزوا و تنهایی میتواند از طریق افزایش
احتمال ابتال به افسردگی ،دیابت نوع  2و فشار خون باال در بروز زوال
عقل تأثیرگذار باشد؛ از طرفی این افراد تمایل بیشتری به استعمال
تحرکی و کاهش ف ّعالیت فیزیکی از دیگر مشکالت این
دخانیات دارند .بی ّ
افراد است .در این پژوهش بیشتر تجربۀ ذهنی انزوای اجتماعی مورد نظر
محقّقان بوده است که تأثیر زیادی در زوال عقل دارد.
در این پژوهش تمام عوامل دیگر ازجمله جنس ،نژاد ،میزان تحصیالت
و ارتباطات اجتماعی درنظر گرفته شده است و محقّقان بر این باورند که
متخصصان ،خانواده و دوستان از
میتوان این عامل خطر را با کمک
ّ
بین برد.
با وجود پیشرفت علم در زمینۀ پیشگیری و درمان زوال عقل ،آمار
مرکز بینالمللی آلزایمر نشان میدهد که اکنون  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 .بیماری
پیشروندۀ آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است که باعث اختالل در
حافظهّ ،
تفکر و رفتار فرد میشود .این بیماری از دیدگاه علمی بر اثر
کاهش ما ّدۀ شیمیایی سروتونین در مغز بروز میکند و به این ترتیب
انتقال پیامهای عصبی مختل میشود .دلیل این بیماری همیشه
کهولت سن نیست و عوامل ژنتیکی ،سکتۀ مغزی و شوک عاطفی نیز
میتواند در بروز این بیماری مؤثّر باشد .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Gerontologyمنتشر شده است.
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سالمندان
و خطرهای زمستانی

دکتر مریم یاسری

کاهش دمای محیط
در فصول سرد سال با
خاص بهداشتی
مشکالت
ّ
همراه است و افرادی
که دورۀ سالمندی را
میگذرانند ،بیشتر از دیگران
در معرض این مشکالت
قرار دارند .در واکنش به

سرد شدن هوا سیستم اعصاب سمپاتیک ف ّعال میشود
و هورمون کاتکوالمین آزاد میشود که منجر به افزایش
ضربان قلب و کاهش واکنش مویرگی رگهای خونی و
افزایش فشار خون میشود.
کاهش درجۀ حرارت بدن

ی به کاهش دمای بدن به کمتر از 95( C 35
هایپوترم 
 )Fگفته میشود .توانایی بدن به تح ّمل سرما با افزایش
سن افراد کاهش پیدا میکند و سالمندان را در معرض خطر
ّ
بیشتر کاهش درجۀ حرارت بدن قرار میدهد .در این عارضۀ
خطرناک درجۀ حرارت بدن بهطور چشمگیری اُفت میکند
و برای م ّدت طوالنی در این حد باقی میماند .هایپوترمی
ممکن است به درجۀ زیر  C 35گفتهشود و بهصورت زیر
طبقهبندی میشود:
• خفیف 32-35 C :درجۀ حرارت مرکزی
متوسط 28-32 C :درجۀ حرارت مرکزی
•
ّ
• شدید > 28 :درجۀ حرارت مرکزی

عالئم بالینی هایپوترمی در ارگانهای مختلف بهصورت زیر است:
Severe

Moderate

لتارژی (حالت گیجی و
کاهش ف ّعالیت امواج مغزی
خوابآلودگی) و توهّم
در  EEGو کما و از بین
از بین رفتن رفلکس
رفتن رفلکس چشم
مردمک اختالل EEG

Mild
اختالل شعور و فراموشی

عالئم نورولوژیک

کاهش فشار خون و کارکرد
برادیکاردی (ضربان قلب
تاکیکاردی
قلبی فیبریالسیون بطنی
کمتر از ح ّد طبیعی)
کاردیوواسکوالر
(افزایش کارکرد قلبی و
در دمای کمتر از  28Cو
(سیستم قلبی -عروقی)
فشار خون و آریتمی دهلیزی
افزایش مقاومت محیطی)
آسیستول در دمای کمتر از
و بطنی
20C
ادم ریه و آپنه

کاهش پرفیوژن کلیوی و
الیگوره

هایپوونتیلیشن (تن ّفس
کوتاه) و از بین رفتن
رفلکس سرفه
Cold diuresis

تاکیپنه (افزایش تعداد
تن ّفس) و برونکوره سیستم
تن ّفسی
از بین رفتن رفلکس سرفه

سیستم تن ّفسی

آتونی مثانه و
Cold diuresis

سیستم کلیوی

 P seudo-rigor mortisکاهش لرز و در دمای کمتر
افزایش لرز
از  ۳۲Cرژیدیتی عضالنی
جمود نعشی غیرواقعی
کاهش متابولیسم هایپر یا
هایپوگلیسمی

افزایش متابولیسم
هایپرگلیسمی
افزایش هماتوکریت
کاهش تعداد پالکت و
گلبولهای سفید
خونریزی خودبهخودی و
DIC
ایلئوس
پانکراتیت
استرس اولسر در معده
اختالل عملکرد کبد

موسکولواسکلتال
متابولیک

هماتولوژیک

گوارش
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نشانههای اولیۀ کاهش درجة حرارت بدن







دست و پای سرد
صورت متو ّرم و رنگپریده
لرزیدن (هرچند در برخی موارد هایپوترمی لرز وجود ندارد)
کند شدن سرعت گفتار یا لکنت زبان
خوابآلوده به نظر رسیدن
خستگی یا سردرگم بودن

اگر کاهش درجۀ حرارت بدن ادامه یابد ،این نشانهها
ممکن است بروز کند:





آهسته شدن حرکات ،اشکال در راه رفتن
کاهش سرعت ضربان قلب
تنفّس آهسته و سطحی
از دست دادن هوشیاری

پیشگیری از هایپوترمی

ماندن در خانه ،به حداقل رساندن زمانهای حضور در بیرون از
منزل ،حفظ گرمای ّ
محل سکونت در دمای باالی  ،18.5Cخشک نگه
داشتن بدن و لباس.
در صورت مواجهه با فردی که دچار کاهش دمای
بدن شده است ،موارد زیر را انجام دهید:

• شخص را به یک جای گرمتر منتقل کنید.
• او را در یک پتو ،حوله یا کت گرم بپیچانید.
• اگر هوشیار است ،نوشیدنی گرمی به او بدهید (بهغیر از نوشیدنی
الکلی یا کافئیندار مانند قهوه).
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• دست و پای فرد را مالش ندهید.
سرمازدگی

سرمازدگی هنگامی رخ میدهد که پوست در معرض درجۀ حرارت
بسیار پایین قرار گیرد .سرمازدگی معمو ًال بینی ،گوشها ،گونهها ،چانه
و انگشتان دست و پا را گرفتار میکند و عالئم آن عبارتاند از:
• قرمزی پوست
حسی آن
• دردناک شدن پوست و بی ّ
• سفت شدن پوست یا مومی شدن پوست
برای محافظت در برابر سرمازدگی در محیط بیرون همۀ بخشهای
بدنتان را بپوشانید .مناطق سرمازده را مالش ندهید و از گرم کردن
مستقیم محل خودداری کنید .در سرمازدگی مناطق درگیر بهتدریج به
م ّدت سی دقیقه در آب گرم  40درجه قرار بگیرد.
لیز خوردن و افتادن

افتادن در فصول سرد سال ممکن است سالمند را دچار آسیبهای
شدیدی مانند شکستگی لگن کند .برای کاهش خطر سقوط در سنین
توجه کنید:
باال به توصیههای زیر ّ
• کفش مناسب (چکمههای عاجدار) بپوشید.
• از عصا استفاده کنید.
• در پیادهروهای یخزده یا پر برف راه نروید.
دکتر مریم یاسری
متخصص بیماریهای داخلی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن
نشانی :رشت ،خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن013-33541001 :

فیبر بخورید تا پیر نشوید!
ایرانارتوپد :فیبر قسمتی جداییناپذیر از یک رژیم غذایی سالم است .در بسیاری از توصیههای پزشکی ذکر میشود که مصرف زیاد فیبر در غذا نهتنها
موجب بهتر شدن کارکرد سیستم گوارشی میشود ،بلکه میتواند بر سالمت دیگر ارگانهای بدن هم مؤثّر واقع شود .حاال یک پژوهش جدید نشان داده که
چگونه مصرف فیبر میتواند با کاهش التهاب در مغز روند پیری را ُکند کند .اگر تا به حال همۀ پژوهشهایی که میگویند میوه و سبزیجات و غلاّ ت کامل
بخورید تا با کمک فیبر موجود در آنها سالمتر باشید ،نتوانسته شما را متقاعد کند تا یک کلم را روی بشقاب غذایتان بگذارید ،به خواندن این مقاله ادامه
تو لید
دهید .پژوهشگران میگویند مصرف موا ّد غذایی حاوی فیبر مانند بروکلی ،بادام ،گردو ،فندق ،حبوبات و نان سبوسدار میتواند موجب
خواص ض ّد التهابی میتواند روند پیری را به تأخیر بیندازد.
نوعی اسید چرب با زنجیرۀ کوتاه در بدن شود و این ما ّده با دارا بودن
ّ
در پژوهش یادشده محقّقان این نکته را یافتهاند که نوعی سلول ایمنی به نام میکروگلیا ( )microgliaدر
مغز وجود دارد که میتواند با باال رفتن سن ف ّعال و ملتهب شود و این التهاب یکی از عوامل اصلی کاهش
حافظه و اختالالت ّ
سن باالست .حاال پژوهش جدید نشان داده که وجود فیبرها موجب شروع
تفکر در ّ
نوعی ف ّعالیت تخمیری در باکتریهای موجود در روده میشود که در اثر آن نوعی اسید چرب با
زنجیرۀ کوتاه از دستۀ بوتیراتها تولید میشود و این اسید چرب میتواند موجب کاهش التهاب
در سلولهای میکروگلیا شود.
محقّقان میگویند اغلب مردم فیبر کمی در رژیم غذایی خود دارند و این
میتواند از راههای گوناگون به بدن آنان صدمه وارد کند .با بدن خود
مهربانتر باشیم و فیبر بیشتری مصرف کنیم .نتیجۀ این پژوهش در مجلّۀ
 the journal Frontiers in Immunologyمنتشر شده است.
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توصیههایی برای داشتن دورۀ

سالمندی سالمتر

سالمندی دورهای از زندگی است که بسیار
تدریجی تمام موجودات را دربرمیگیرد،
بنابراین الزم است بسیار منطقی با آن
برخورد شود .از شصت سال به باال سالمندی
نامیده میشود ،ولی تغییرات فیزیولوژیک
بدن از سالها قبل آغاز میشود ،مانند
کاهش تودۀ عضالنی -که از حدود سی
تا چهل سالگی شروع میشود -و کاهش
دکتر فاطمه امیری
تودۀ چربی که از حدود  75سالگی آغاز میشود .با افزایش سن تج ّمع
چربی در تنه افزایش مییابد و سبب باال رفتن احتمال خطر بیماریهای
قلبی -عروقی میشود.
متأسفانه سالمندی را مترادف با بیماری تلقّی میکنند،
در برخی جوامع ّ
در حالی که چنین نیست و سالمند فردی است که پس از سالها اکنون
پا در این مرحله از زندگی نهاده است و سزاوار آن است که در آرامش
و سالمت گذران کند ،بنابراین بخشی از بحرانهای ج ّدی در دوران
سالمندی به مشکالت روحی و ازجمله بازنگری گذشتۀ فرد برمیگردد؛
از اینکه در گذشته چه کرده و چه چیزی بهدست آورده است و در
عین حال اکنون توان جسمی خود را نیز از دست داده است ،بنابراین
بیماریهای قلبی -عروقی ،مشکالت و دردهای مفصلی ،بیماریهای
تنفّسی و گوارشی بخشی از بهداشت روانی سالمند را تشکیل میدهد
توجه قرار گیرد.
که باید بهد ّقت مورد بررسی و ّ
از سوی دیگر چون فرد دیگر توانایی قبل را ندارد و به دوران
بازنشستگی رسیده ،دچار دوری از اجتماع و خانهنشینی میشود که این
مسئله بهخصوص در مردان میتواند زمینۀ بروز بسیاری از مشکالت

روحی مانند افسردگی باشد .سالمندان عزیز و خانوادههای آنان میتوانند
با رعایت نکات زیر تا حدود زیادی به مشکالت این دوران فائق آیند و
زندگی شاد و سالمتری داشته باشند.
تغذیه در سالمندی
همانطور که گفته شد ،متابولسیم بدن در سالمندی کاهش مییابد
و بدن قادر نیست به اندازۀ کافی انرژی تولید کند و از سوی دیگر به
دلیل کاهش ف ّعالیت بدنی میزان تقاضای فرد سالمند به موا ّد غذایی
ممکن است کاهش یابد که همین مسئله میتواند منجر به سوءتغذیه و
توجه کرد که این افراد تغذیۀ
مشکالت ناشی از آن شود؛ از این رو باید ّ
سالم داشته باشند و موا ّد غذایی کمحجم و مفید را دریافت کنند و از
سوی دیگر چون ف ّعالیت بدنی کمی دارند ،دچار افزایش وزن نشوند.
نکتۀ اساسی در برنامۀ غذایی سالمندان مصرف موا ّد غذایی کمچرب،
کمکلسترول ،کمنمک و پر فیبر است .از آنجا که در سالمندان نیاز به
انرژی کاهش مییابد ،پروتئین مورد نیاز باید از منابع با کیفیت پروتئین
باال مانند گوشت کمچرب ،مرغ ،ماهی ،سفیدۀ تخم مرغ ،غلاّ ت و
حبوبات تأمین شود .مصرف چربی باید محدود شود و کمتر از  30درصد
ّ
کل انرژی روزانه باشد.
جذب کلسیم و ویتامین  Dبا افزایش سن کاهش مییابد ،بنابراین
نیاز به مصرف موا ّد غذایی با منابع کلسیم و ویتامین Dباال افزایش
مییابد ،مانند شیر و لبنیات و استفاده از نور آفتاب .توصیه میشود روزانه
در مجموع از طریق موا ّد غذایی و مک ّملها  1000تا  1500میلیگرم
کلسیم دریافت کنند.
کمخونی در سالمندان شیوع کمتری دارد ،ولی اگر دچار سوءتغذیه

35

باشند ،این احتمال افزایش مییابد .توصیه
میشود که سالمندان روزانه  70میلیگرم آهن
دریافت کنند که این مقدار میتواند از طریق
موا ّد غذایی مانند زردۀ تخم مرغ ،گوشت،
ماهی ،جگر ،حبوبات و سبزیهای برگ سبز
تیره مانند جعفری ،برگ چغندر و گشنیز تأمین
شود .با افزایش سن توانایی جذب ویتامین 12B
کاهش مییابد .منابع تأمین آن نیز گوشت قرمز،
ماهی ،شیر و تخم مرغ است .مصرف روی در
سالمندان پایین است و توانایی جذب آن نیز
کاهش مییابد.
نکات مهم
• برای تأمین موا ّد معدنی کافی به مصرف
توجه
آجیل و سبزیهای برگ سبز و حبوبات ّ
کنید.
• روزانه حداقل پانزده تا سی دقیقه در
معرض آفتاب قرار گیرید (برای تأمین ویتامین
.)D
• مصرف روغنهای نباتی غیراشباع مانند
ذرت و زیتون توصیه میشود.
آفتابگردانّ ،
• استفاده از آبمیوههای طبیعی مناسب
است.
• برای برطرف کردن یبوست روزانه هشت
تا ده لیوان آب بنوشید و از غذاهای با فیبر باال
تهیهشده از
استفاده کنید ،مانند میوهها و نان ّ
گندم سبوسدار.
• سالمندانی که توانایی جویدن کامل غذا
را ندارند ،باید غذاهای نرم مانند پوره و سوپ
مصرف کنند.
• برای جلوگیری از مشکالت عاطفی در
سالمندان باید به عادتهای غذایی آنان احترام
گذاشت.
• توصیه میشود تعداد وعدههای غذایی به
حداقل پنج وعده در روز افزایش یابد و در هر
وعده غذای کمتری مصرف شود.
برای جلوگیری از چاقی در دوران سالمندی،
همچنین تقویت عضالت و مفاصل و جلوگیری
از پوکی استخوان ف ّعالیت بدنی مناسب الزم است
که میتواند شامل شصت دقیقه ف ّعالیت بدنی در
روز باشد ،مانند پیادهروی ،باغبانی و حرکات
سادۀ ورزشی .همچنین مصرف فستفودها و
دخانیات و غذاهای شور در بروز بیماریهای
قلبی -عروقی بسیار مؤثّرند ،بنابراین باید تا ح ّد
امکان از مصرف آنها اجتناب کرد.
ف ّعالیت مغز
همانطور که ماهیچهها نیاز به تقویت دارند،
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سالمندان برای جلوگیری از پیری مغز باید ف ّعالیت ّ
منظم و مؤثّری داشته باشند .باید گفت هر
نوع ف ّعالیت ذهنی و ح ّتی کارهای دستی نیز مؤثّر است و هرچه این ف ّعالیت متن ّوعتر باشد،
مؤثّرتر خواهد بود؛ برخی از این ف ّعالیتها شامل بازیهای فکریّ ،
حل جدول ،مطالعه ،کارهای
گروهی ،گردش و ح ّتی گفتوگو و مالقات دوستان و خانواده است .آلزایمر یکی از مشکالت
مغزی دوران پیری است که با تمرینهای باال و مصرف مغ ّذیهای گفتهشده میتوان تا
حدودی آن را به تأخیر انداخت.
ّ
کمبودهای درازم ّدت موا ّد مغذی ممکن است با کاهش حافظه همراه باشد ،از این رو به
توجه کرد.
تهیۀ موا ّد غذایی را ندارند ،باید ّ
تغذیۀ سالمندانی که تنها زندگی میکنند یا توان ّ
مشکالت قلبی -عروقی
مشکالت قلبی -عروقی در دوران پیری شایعاند ،ولی با داشتن رژیم غذایی مناسب،
ف ّعالیت بدنی کافی و ف ّعالیتهای اجتماعی مناسب میتوان آنها را تا حدود زیادی کاهش داد.
توجه کنند:
سالمندان باید به این نکات ّ
• بهتر است از مصرف غذاهای شور ،فستفودها و چربیهای اشباع پرهیز کنند.
• ف ّعالیت بدنی مناسبی داشته باشند.
• کنترل فشار خون نیز بسیار مهم است .سعی کنند سطح فشار خون در ح ّد 80/120
کنترل شود.
• میزان کلسترول زیر  200میلیگرم در دسیلیتر باشد.
• سطح قند خون ناشتا کمتر از  100میلیگرم در دسیلیتر باشد.
• مصرف سیگار را قطع کنند.
• آزمایشهای دورهای و معاینات دورهای انجام دهند.
• وزن خود را کنترل کنند.
رعایت این موارد ح ّتی به بهبود عملکرد مغز نیز کمک میکنند.
مشکالت گوارشی
این مشکالت شامل کاهش ترشّ ح اسید معده و حرکات معده ،خشکی دهان ،فقدان
دندان ،کاهش قدرت چشایی و بویایی ،سوزش معده ،نفخ ،اسهال یا یبوست و ...هستند که با
توصیههای تغذیهای و ف ّعالیتهای بدنی گفتهشده میتوان تا حدودی این مشکالت را کنترل
کرد ،زیرا بروز این مشکالت خود میتواند باعث سوءتغذیه در فرد شود و زمینهساز بیماریهایی
مانند پوکی استخوان ،آلزایمر ،التهاب مفاصل و مشکالت دیگر شود .احتمال بروز بیماریهایی
مانند بدخیمیهای گوارشی در پیری افزایش مییابد ،بنابراین در صورت بروز هرگونه عالئمی
باید به پزشک مراجعه شود ،برخی از این عالئم عبارت اند از:
بیاشتهایی ،کاهش وزن ،تغییر اجابت مزاج ،خون در مدفوع ،گیر کردن لقمه در حلق،
احساس مداوم پری شکم به همراه سوءهاضمه ،احساس سیری زودرس و درد.
مشکالت روحی
از آنجا که در فرد سالمند توانایی جسمی و ف ّعالیتهای اجتماعی کاهش مییابد و او دچار
مشکالت متع ّدد جسمی میشود ،احتمال بروز ناراحتیهای روحی افزایش مییابد ،بنابراین
توصیه میشود که سالمندان از تنهایی دوری کنند و در ف ّعالیتهای گروهی مانند گفتوگو با
مؤسسات خیریه یا ورزشهای گروهی میتواند
دوستان و خانواده شرکت کنند .انجام ف ّعالیت در ّ
کمک خوبی باشد .در این مورد کمک خانواده میتواند بسیار مؤثّر باشد ،زیرا سالمندان ممکن
روزمرۀ خود دچار مشکل شوند ،یا نتوانند با سرعت و د ّقت کافی
است در انجام بعضی از کارهای
ّ
آنها را انجام دهند ،بنابراین داشتن صبر و حوصله در برخورد با این موارد میتواند کمک بسیار
مؤثّری در جلوگیری از بروز بیماریهای روحی و ح ّتی جسمی در این عزیزان باشد.
دکتر فاطمه امیری
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان پسرانة سما ،طبقة همکف
www.Asa-clinic.ir
تلفن013-33726230 :

بهدا شت باروري
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تغـذیه و نابـاروری
براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت ،به ازای هر چهار زوج در کشورهای در حال توسعه ،یک نفر نابارور است .میزان
ناباروری در ایران بهطور کلّي  13/2درصد است 39/9 .درصد از موارد ناباروری مردانه و  40/3درصد زنانه است .پژوهشها
نشان میدهد زنانی که از رژیم غذایی سالم و مق ّوی بهرهمندند 66 ،درصد کمتر از بقیۀ زنان دچار ناباروری میشوند .رژیم
غذایی در مردان نیز حائز اه ّمیت است .تغذیه تأثیری مستقیم بر توانایی و کیفیت اسپرم دارد .پژوهشها نشان میدهد که داشتن
مکرر مشروبات الکلی و دخانیات میتواند باعث پایین آوردن کیفیت و مقدار اسپرم شود
عادات نامناسب رژیم غذایی و مصرف ّ
و لقاح تخم را دشوارتر کند .رژیم غذایی مناسب ،متن ّوع و مغ ّذی در مردان و زنان به باروری کمک میکند.
دکتر فاطمه صداقت

تغذیه و سندرم تخمدان پلیکیستیک

سندرم تخمدان پلیکیستیک یکی از مهمترین دالیل ناباروری در
زنان است .حدود پنجاه تا هفتاد درصد از مبتالیان به سندرم تخمدان
پلیکیستیک چاق هستند .زنان مبتال معمو ًال کیستهای متع ّدد در
تخمدانها دارند که ناشی از تولید بیش از ح ّد هورمونهایی به نام
آندروژنهاست .این زنان معمو ًال در معرض افزایش خطر بیماریهای
قلبی ،سرطان رحم ،دیابت و فشار خون باال هستند .تحقیقات نشان
داده است که رژیمهای غذایی مناسب حاوی فیبر باال و کاهش
کربوهیدراتهای ساده در درمان این بیماری بسیار سودمند است و
درنتیجه احتمال باروری در این زنان افزایش مییابد .دستیابی به وزن
مناسب نیز از اه ّمیت ویژهای برخوردار است.
تغذیه و چاقی

براساس اعالم انجمن ملّی ناباروری ،حدود سی درصد از مواردی که
ناباروری تشخیص داده میشود ،به دلیل وزن بیش از حد است .زنان

تنها کسانی نیستند که تحت تأثیر چاقی و ناباروری قرار دارند ،مردان نیز
از عوارض مشابهی رنج میبرند .نشان داده شده است که چاقی شدید
در مردان روی باروری آنان تأثیر میگذارد که ناشی از عدم تعادل در
تنظیم هورمونی وابسته به تولید اسپرم است .از سوی دیگر کمبود وزن
نیز به اندازۀ چاقی و اضافهوزن در باروری تأثیرگذار است و باید درمان
شود ،بنابراین اگر قصد باردار شدن دارید ،دستیابی به وزن ایدهآل (نمایۀ
بدن بین  )18/5-25بسیار حائز اه ّمیت است.
تغذیه و تعیین جنس

از زمانهای بسیار دور این باور وجود داشته که تغذیۀ مادر تأثیر
بسزایی در تعیین جنس نوزاد قبل از بارداری دارد ،ا ّما دلیل آن بهدرستی
مشخّ ص نبود .امروزه با انجام آزمایشهای مختلف به این نتیجه
رسیدهاند که تغذیۀ مادر باعث تغییر در یونهای سطح تخمک شده و
به این صورت جذب یکی از کروموزومهای  Xیا  Yبه سوی تخمک
و لقاح با آن بیشتر میشود .البته برای تأثیرگذاری روش تغذیهای حتم ًا
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متخصص تغذیه این روش را اجرا
باید سه ماه قبل از اقدام به بارداری و تحت نظر
ّ
کرد.
تغذیه و بارداری

تغذیه بهطور کلّی اه ّمیت زیادی در سالمتی همۀ اقشار جامعه بهویژه بانوان
دارد ،ا ّما هیچ زمانی مهمتر از زمان بارداری نیست .غذای مناسبی که مادرمیخورد،
بهترین هدیه به نوزاد قبل از تولّد است و شیر مادر اولین و بهترین هدیه پس از
تولّد است .استفاده از ترکیب متن ّوعی از موا ّد غذایی سالم و مغ ّذی برای باروری سالم
و افزایش وزن مناسب دورۀ بارداری ،احساس سالمت و شادابی در طول بارداری،
آمادگی برای زایمان راحت و تأمین اجزای ساختمانی سلولهای بدن جنین برای
رشد و سالمت آینده بسیار حائز اه ّمیت است .مشاورة تغذیه باید بخشی جداییناپذیر
از مراقبتهای قبل از زایمان و ادامۀ حاملگی باشد تا خطر عوارض کوتاهم ّدت و
بلندم ّدت مربوط به مادر ،جنین و پس از تولّد نوزاد را کاهش دهد.
متخصص تغذیه الزامی است:
در موارد زیر ارجاع خانم باردار به
ّ
 مادران زیر هجده سال
 مادرانی با سابقۀ افزایش وزن بیش از حد و سابقۀ ابتال به اختالالت بارداری
نظیر دیابت بارداری یا اکالمپسی و پرهاکالمپسی در بارداری اول
 BMI قبل از بارداری یا سه ماهۀ اول بارداری زیر  18/5یا بیشتر از 25
 داشتن رژیم غذایی درمانی خاص برای کنترل یک بیماری
 سابقۀ اختالالت دستگاه توليد مثل يا اختالالت بارداري
 بیماریهای زمینهای مادر باردار شامل دیابت ،آنمی ،بیماری کلیوی ،پرفشاری
خون و. ...
تغذیه و شیردهی

توجه به تغذیۀ
همانگونه که تغذیۀ قبل از بارداری و دوران بارداری مهم استّ ،
مادر شیرده پس از زایمان نیز بسیار حائز اه ّمیت است .از یک طرف مادر برای
شیردهی مناسب و کافی به نوزاد نیاز به تغذیۀ کاملی دارد و از سوی دیگر با پایان
بارداری تمایل به کاهش وزن و برگشت به اندام مناسب به میان میآید؛ بهترین راه
متخصص تغذیه
برای داشتن فرزندی سالم و دوران شیردهی خوب مشاوره با یک
ّ
برای دریافت رژیمی متناسب با نیازهای مادر و فرزند است .اگر مادر بتواند با صبر
و حوصله شیردهی خود را بیش از شش ماه و تا دو سال ادامه دهد ،مقدار زیادی
از اضافهوزن خود را از دست میدهد ومیتواند به اندام مورد نظر خود دست یابد.
مراقبتهای تغذیهای قبل و بعد از  IVF، IUIو میکرو اینجکشن

پژوهشها نشان داده است که داشتن وزن متناسب در مو ّفقیت  IVFمؤثّر است
و اضافه یا کاهش وزن میتواند میزان مو ّفقیت  IVFرا کاهش دهد .همچنین
خاصی قبل از  IVFمیتواند در افزایش میزان باروری خانمها
مصرف موا ّد غذایی ّ
مؤثّر باشد .الزم است رژیم غذایی سالم غنی از ویتامینها و موا ّد معدنی ،همچنین
آنتیاکسیدانها را از سه ماه قبل از  IVFشروع کنید .در یک پژوهش دانشگاهی
محقّقان به این نتیجه رسیدند که پیروی از رژیم غذایی مدیترانهای پیش از اقدام
به  IVFمیتواند احتمال بارداری را تا بیش از چهل درصد افزایش دهد ،زیرا این
برنامۀ غذایی سرشار از چربیهای غیراشباع سالم ،میوهها و سبزیها ،ماهیهایی که
آلودگی بسیار پایینی به جیوه دارند ،همچنین حاوی انواع و اقسام حبوبات ُپرفیبر است
که منبع خوب ویتامینهای گروه ب هستند.
دکتر فاطمه صداقت
تخصصي تغذيه و رژيم درماني
دكتراي
ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
ارشاد،
خيابان
انصاري،
شهيد
بلوار
رشت،
نشانی:
ّ
تلفن013-33755353 :
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مصرف میوه و سبزی عامل
تقویت حافظه در مردان
ایرنا :نتایج پژوهش دو دهۀ محقّقان دانشکدۀ پزشکی
هاروارد در بوستون نشان میدهد که مصرف میوه و
سبزی و رژیم غذایی سالم مهمترین عامل تقویت حافظه
در مردان است .به گزارش پایگاه خبری مدیکالساینس،
پژوهشگران با بررسی  27هزار و  842مرد با میانگین
س ّنی  51سال به م ّدت  26سال دریافتند که مصرف میوه
و سبزیجات ،بهویژه سبزیجات با برگ پهن سبز تیره،
سبزیجات و میوههای نارنجی و زرد ،همچنین آب پرتقال
و انواع توت نقش بسیار مه ّمی در جلوگیری از کاهش
حافظۀ مرتبط با سن دارد .این پژوهش بیش از پیش تأثیر
رژیم غذایی بر سالمت مغز و حافظه را نشان میدهد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که مصرف شش وعده
میوه و سبزی در روز میتواند احتمال کاهش عملکرد
حافظه را تا  34درصد کاهش دهد .این پژوهش رابطۀ
علّت و معلولی مصرف میوه و سبزی و افزایش حافظه
را تأیید نمیکند ،بلکه رژیم غذایی سالم را عاملی برای
بهبود عملکرد شناختی و ف ّعالیت مغز میداند .نتایج این
پژوهش برای پیشگیری از زوال عقل و آلزایمر به عنوان
یک چالش عمومی در حوزۀ بهداشت حائز اه ّمیت است.
بر اساس آمار مرکز بینالمللی آلزایمر ،در حال حاضر 46.8
میلیون 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  Neurologyمنتشر شده است.
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اختالالت درد جنسی

دکتر نیلوفر شهدیپور

اختالالت درد جنسی شامل دو دسته اختالل است :مقاربت دردناک (دیسپارونیا) و واژینیسموس .از آنجا که هر کدام از این
مشکالت میتوانند منجر به بروز دیگری شده یا با هم بروز کنند ،امروزه هر دوی آنها با عنوان کلّی اختالل دخول /درد تناسلی
لگنی نامگذاری شدهاند .این اختالل زمانی تشخیص داده میشود که یک یا چند شکایت زیر وجود داشته باشد:
• اشکال در انجام مقاربت
• درد تناسلی لگنی
• ترس از درد یا دخول
• انقباض عضالت کف لگن

نکتۀ مهم در تشخیص این اختالل این است که نباید ناشی از علل
طبی عمومی ،یا ناشی از فقدان لیز شدن در زنان باشد.
عضوی ،بیماری ّ
مقاربت دردناک
مقاربت دردناک (دیسپارونیا) درد تناسلی مداوم یا تکرارشوندهای
است که هنگام نزدیکی یا قبل یا پس از آن روی میدهد .در اغلب
مکرر
موارد با واژینیسموس همراه است و میتواند ناشی از دورههای ّ
واژینیسموس باشد ،یا خود منجر به واژینیسموس شود .همانطور که
طبی
گفته شد این مقاربت دردناک نباید ناشی از علل عضوی و بیماری ّ
عمومی یا ناشی از فقدان لیز شدن در زنان باشد .مقاربت دردناک در
اکثر موارد ناشی از عوامل روانپویشی است و میتواند ناشی از تنش
و اضطراب در مورد عمل جنسی باشد و این تنش با انقباض غیرارادی
عضالت مهبل و ایجاد درد ،مقاربت را ناخوشایند یا غیرقابل تح ّمل
توجه به آمادگی زن مقاربت
میکند .در صورتی که شریک جنسی بدون ّ
را پیش ببرد ،مشکل وخیمتر میشود و نگرانی از تکرار این تجربه
ممکن است سبب شود که زن برای همیشه از نزدیکی دوری کند.

مقاربت دردناک بالفاصله پس از زایمان تا حدودی افزایش مییابد،
ا ّما این حالت معمو ًال گذراست و برطرف میشود .مقاربت دردناک
ممکن است در مردها هم دیده شود ،ولی شایع نیست و اغلب همراه با
یک اختالل عضوی نظیر عفونت هرپس و التهاب پروستات است .در
طبی و عضوی
صورتی که مقاربت دردناک منحصراً ناشی از عوامل ّ
طبی عمومی» نامیده میشود.
باشد« ،مقاربت دردناک ناشی از بیماری ّ
این مشکل با دیسپارونیا تفاوت دارد و میتواند ناشی از مواردی
جراحی در ناحیۀ تناسلی زنان و بیماریهای عفونی و
همچون اعمال ّ
التهابی دستگاه تناسلی زن باشد و درمان آن نیز طبع ًا متفاوت از درمان
مسبب است.
طبی ّ
دیسپارونیا و شامل درمان اختالل ّ
واژینیسموس
واژینیسموس عبارت است از انقباض غیرارادی عضالت ثلث خارجی
مهبل که مانع دخول در هنگام نزدیکی میشود .این واکنش ممکن است
در معاینۀ زنانه نیز ظاهر شود و مانع از ورود اسپکولوم به داخل مهبل
شود .تنها در صورتی این مشکل تشخیص داده میشود که منحصراً
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ناشی از عوامل عضوی یا عالمتی از یک اختالل روانی
دیگر نباشد.
واژینیسموس ممکن است کامل باشد ،یعنی چه در
هنگام مقاربت و چه به وسیلۀ انگشت یا اسپکولوم در
معاینۀ زنانه و چه در تالش برای استفاده از کوچکترین
اندازۀ تامپون امکان هیچ دخولی وجود نداشته باشد .در
موارد خفیفتر به دلیل درد یا ترس از درد ،عضالت کف
لگن سفت میشود و دخول را دشوار میکند ،ولی دخول
به وسیلۀ اسپکولوم کوچک یا انگشتان کوچک ممکن
است و گاهی فرد پس از دشواری اولیه قادر به مقاربت
نیز هست.
در زنان مبتال به واژینیسموس ح ّتی با وجود تمایل
فرد به نزدیکی عوامل ناخودآگاه مانع دخول میشود.
یکی از عوامل مؤثّر در بروز واژینیسموس رشد و نمو
در محیط و خانوادهای است که در آن مسائل جنسی
شرمآور و گناهآلود دانسته میشود .در برخی موارد
واژینیسموس ناشی از نامطلوب بودن روابط زوج است و
ح ّتی با وجود تالش زن برای مقاربت ،بدن او اعتراض
خود را به این شیوۀ غیرکالمیابراز میکند.
حوادث ناگوار جنسی مانند تجاوز به عنف میتواند
سبب واژینیسموس شود؛ ح ّتی برخی از زنان که در
جراحی درد
کودکی به دلیل مداخالت دندانپزشکی یا ّ
زیادی را تجربه کردهاند ،ممکن است دچار واژینیسموس
شوند .در صورتی که واژینیسموس از ابتدای ازدواج وجود
داشته باشد و بهخصوص از نوع کامل آن باشد ،میتواند
منجر به ازدواج به وصالنرسیده شود.
ازدواج به وصالنرسیده
در ازدواج به وصالنرسیده زوج هرگز دخول را
تجربه نکردهاند .در اغلب موارد زوج در مورد تمایالت
جنسی کم ّ
اطالعاند و احساس گناه ،شرم و بیکفایتی
آنان به دنبال این مشکل افزایش مییابد و منجر به
پنهان کردن موضوع میشود ،بهطوری که گاه زمانی در
جستجوی کمک برمیآیند که ماهها یا سالها از ازدواج
آنان گذشته است.
بسیاری از این زوجها ممکن است با شکایتهای
متخصص
متخصص زنان مراجعه کنند و
دیگری به
ّ
ّ
متوجه این مسئله شود.
زنان در حین مصاحبه یا معاینه ّ
ح ّتی گاهی علّت مراجعۀ به پزشک درخواست برای
پیگیری مسئلۀ ناباروری است.
علل ازدواج به وصالنرسیده متع ّدد است .مواردی از
آن شامل فقدان آموزش جنسی ،مهارهای جنسیای که
از طرف والدین و محیط تحمیل میشود ،وابستگی شدید
به خانوادۀ اولیه ،مشکالتی در همانندسازی جنسی و
میل جنسی را برابر گناه و ناپاکی دانستن است.
بسیاری از زنانی که دچار این مشکل هستند ،تص ّورات
نادرستی در مورد مهبل خود دارند ،ازجمله تص ّور اینکه
مهبل آنان بسیار کوچک ،نرم یا ناپاک است .مرد نیز
ممکن است در این برداشتهای نادرست سهیم باشد
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بهدا شت باروري

از آنجا که در اختالالت جنسی هر دو زوج در موقعیت
ناراحتکنندۀ جنسی درگیرند و مشکالت جنسی اغلب
بازتابی از سایر سوءتفاهمها یا ناهماهنگیها در روابط
زناشویی است ،در درمان اختالل دخول یا درد تناسلی لگنی
نیز مانند سایر اختالالت جنسی زمانی بهترین نتیجه حاصل
میشود که هر دو زوج برای درمان مراجعه کنند.

و به همین ترتیب ممکن است هردو برداشتهای نادرستی در مورد اندام تناسلی مرد
داشته باشند.
پزشک میتواند به بسیاری از این بیماران با آموزش ساده در مورد کالبدشناسی و
عملکرد دستگاه تناسلی و دادن ّاطالعات صحیح کمک کند .در برخی موارد زن برای
رفع مشکل ممکن است تحت عمل برداشتن پردۀ بکارت قرار گیرد ،ولی بهجز در موارد
جراحی توصیه نمیشود ،زیرا مشکل اصلی را برطرف نمیکند و میتواند احساس
خاص ّ
بیکفایتی زوج را تشدید کند.
درمان
از آنجا که در اختالالت جنسی هر دو زوج در موقعیت ناراحتکنندۀ جنسی درگیرند
و مشکالت جنسی اغلب بازتابی از سایر سوءتفاهمها یا ناهماهنگیها در روابط زناشویی
است ،در درمان اختالل دخول یا درد تناسلی لگنی نیز مانند سایر اختالالت جنسی زمانی
بهترین نتیجه حاصل میشود که هر دو زوج برای درمان مراجعه کنند.
اولین مرحله در درمان ،آموزش و آگاهی دادن در مورد کالبدشناسی و عملکرد دستگاه
تناسلی زن و مرد به زوجین است و توضیح این نکته که این اختالل ارادی نیست
و نیاز به درمان اختصاصی دارد .ازجمله فنون و تمرینهای اختصاصی که در درمان
واژینیسموس و مقاربت دردناک به زوج آموزش داده میشود ،م ّتسعسازی تدریجی واژن
است.
حسی به زوجین آموزش داده میشود ،تمرینهای ابتدایی
تمرکز
به
مربوط
های
ن
تمری
ّ
حسی در مورد لمس ،تماشا ،صدا و بو استوار است.
معمو ًال روی افزایش آگاهی ّ
در مراحل ابتدایی عمل نزدیکی منع میشود و زوج یاد میگیرند به تبادل ل ّذت جنسی
بدون فشار برای عمل نزدیکی و دخول بپردازند .زوج در عین حال میآموزند که چگونه
ارتباط غیرکالمی رضایتبخشی برقرار کنند و در نهایت تحریک تناسلی به تحریکات
بدنی عمومی افزوده میشود .مقاومتهایی نظیر ا ّدعای خستگی یا نداشتن وقت کافی
برای تکمیل تمرینها شایع است و درمانگر آنها را مورد بررسی قرار میدهد .پس از هر
دوره تمرین جدید ،جلسات رواندرمانی تشکیل میشود و مشکالت و رضایتهای موجود
هم از لحاظ جنسی و هم در سایر زمینههای زندگی زوج مورد بحث قرار میگیرد .در
توجه به میزان پیشرفت زوج دستورات اختصاصی داده میشود و تمرینهای
هر جلسه با ّ
معرفی میشود .بهتدریج زوج اعتماد به نفس پیدا میکنند و راه برقراری ارتباط
جدید ّ
کالمی و جنسی را میآموزند.
در صورت وجود مشکالت ارتباطی زوج ،زوجدرمانی برای پرداختن به این مشکالت
و ّ
حل و فصل آنها در اولویت قرار میگیرد و در صورت وجود علل روانپویشی گاه ًا
رواندرمانی فردی در دستور کار قرار میگیرد .اخیراً استفاده از بیوفیدبک نیز در درمان
واژینیسموس مطرح شده است.
دکتر نیلوفر شهدیپور
متخصص اعصاب و روان
ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
ارشاد،
خیابان
انصاری،
شهید
بلوار
رشت،
نشانی:
ّ
تلفن013-33755353 :
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فاصلۀ زماني مناسب
بين دو بارداري
سؤال بسياري از خانوادهها اين است
كه فاصلۀ مناسب بين دو بارداري
مدت بايد باشد؟ در پاسخ به این
چه ّ
پرسش باید گفت ،مسلّماً بايد دید كه
مدت زمان الزم است كه مادر تازه
چه ّ
فارغشده از نظر سالمت جسمي و
حتّي روحي آمادۀ پذيرش يك نوزاد
ديگر است.
دکتر مرجان پورحیدری یكي از مسائلي كه در بارداريهاي
متوالي مادر را تهديد ميكند ،آنمي (کمخونی) مادر است كه
خطر مرگومير مادران را پنج تا ده برابر ساير مادران میكند؛
بهطوريكه محقّقان در يك پژوهش وسيع به اين نتيجه رسيدند
كه کمخونیمادر در هفتۀ  ١٣تا  ٢٤بارداري سبب افزايش خطر
زايمان زودرس و تولّد نوزاد با وزن كم هنگام تولّد میشود.
همچنین کمخونی مادر باعث بيماري نوزاد و فقر آهن در نوزاد
میشود كه خود به افزايش احتمال اختالل حركتي و رفتاري و
كاهش يادگيري نوزاد منجر میشود.
فاصلۀ بين بارداري كمتر از هجده ماه باعث افزايش  40درصدي
خطر زایمان زودرس ،همچنین سبب افزايش  ٦١درصدي خطر
نوزاد با وزن كم هنگام تولّد میشود ،بنابراين بهترين فاصله بين
دو بارداري حدودا ً سه سال است و اين فاصله به نحوۀ زايمان
قبل  -كه طبيعي بوده يا سزارين -ربطي ندارد و در هر دو
روش زايمان فاصله مشابه است .درواقع اين فاصلۀ زماني است
كه مادر براي جايگزيني ذخاير بدنش -كه در فرایند بارداري،
مدت
زايمان و شيردهي از دست داده  -الزم دارد و مادر در اين ّ
موا ّد معدني ،كلسيم ،ويتامينها و  ...را -كه نياز دارد تا به حالت
طبيعي برگردد -بهدست میآورد .در ضمن بارداري در فاصلۀ
زماني كوتاه عالوه بر اینکه به نوزاد دوم صدمه میزند ،به نوزاد
اول هم آسيب میرساند؛ چون نوزاد تا شش ماه اول زندگي
صرفاً از شير مادر استفاده میكند و پس از آن توصيه میشود
شير مادر تا  ٢٤ماه ادامه يابد.
ّ
وقتي مادر در فاصلۀ كوتاه از تولد نوزاد اول باردار شود ،شيردهي
خود را قطع خواهد كرد و اين مسئله موجب كاهش سيستم
ايمني نوزاد و خطر بيماري براي او میشود ،بنابراین هم برای
سالمت مادر و هم برای سالمت نوزاد اول و دوم بهترين حالت
فاصلة حداقل سه سال است.
دکتر مرجان پورحیدری
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،ساختمان سپید ،طبقۀ دوم
تلفن013-33114614 :
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فلـورایدتراپی،
آری یا نه؟

فلوراید مهمترین ما ّدۀ پیشگیریکننده از
پوسیدگی دندان است که بهصورت یون
فلوراید در آب ،پوستۀ زمین ،خاک ،غذاهای
دریایی ،برخی سبزیها و ...وجود دارد .این
ما ّده در ساختار بعضی بافتهای بدن انسان
مانند استخوان و دندانها تج ّمع مییابد .این
ما ّده به دو صورت موضعی و سیستمیک
مورد استفاده قرار میگیرد.
دکتر انوشه جنانی
استفادۀ سیستمیک فلوراید بهصورت
طی آن موا ّد حاوی فلوراید مثل آب آشامیدنی از
خوراکی است که ّ
طریق بلع وارد بدن میشود و فلوراید موجود در آن وارد بافتها میشود.
در استفادۀ موضعی ،موا ّد حاوی فلوراید در تماس مستقیم با دندانها
قرار میگیرد و ساختار دندان را به پوسیدگی مقاوم میکند.
طی استفاده از فلوراید:
سازوکار کاهش پوسیدگی ّ
 -1افزایش مقاومت ساختار دندانها در مقابل از دست رفتن موا ّد
معدنی دندان و پوسیدگی
 -2کمک به فرایند معدنی شدن مج ّدد دندانها و متو ّقف یا کند
کردن روند پوسیدگی
 -3کاهش استعداد پوسیدگیزایی محیط دهان با کاهش تعداد
میکروبهای پوسیدگیزا در دهان
در روند فلورایددرمانی (فلورایدتراپی) فلوراید بهصورت موضعی روی
دندانها زده میشود .در این حالت فلوراید مانع از دست رفتن موا ّد
معدنی سطح دندان میشود و اگر شروع پوسیدگی در نقاطی از مینای
دندان وجود داشته باشد ،فلوراید با معدنی کردن مج ّدد این نقاط از
پیشرفت پوسیدگی جلوگیری میکند .بهعالوه با حضور فلوراید تولید
توسط میکروارگانیسمها کاهش مییابد.
اسید ّ
فلورایدتراپی همچنین سبب افزایش معدنی شدن دندانهای

تازهرویشیافته میشود ،بنابراین فلوراید نهتنها در پیشگیری از ایجاد
ضایعۀ جدید پوسیدگی روی دندان مؤثّر است ،بلکه در متو ّقف کردن
یا کند کردن روند پیشروی ضایعات پوسیدگی ف ّعال اولیه روی سطح
دندان نقش مه ّمی دارد .فلوراید موضعی میتواند از طریق خمیردندان و
دهانشویههای حاوی فلوراید در منزل یا بهصورت حرفهای و با غلظت
مؤثّرتر در مطب دندانپزشکی بهصورت ژل ،کف یا وارنیش فلوراید
استفاده شود .فلورایدتراپی حرفهای در مطب برای کودکان برحسب
احتمال پوسیدگی دندان کودک معمو ًال از سه سالگی شروع میشود و
هر چهار تا شش ماه یکبار انجام میشود .در ابتدا ترجیح ًا سطح دندان
با مسواک یا برس دندانی از الیۀ میکروبی پاک شده ،سپس دندان
با یک گاز خشک میشود و ما ّدۀ فلوراید روی سطح دندان قرار داده
حسی ندارد.
میشود .این کار حدوداً ده دقیقه طول میکشد و نیاز به بی ّ
طی عمل فلورایدتراپی در مطب ،فلوراید به میزان مشخّ ص و با رعایت
ّ
اصول خاص استفاده میشود ،بنابراین بلع فلوراید به حداقل میرسد و
هیچگونه احتمال مسمومیت یا عوارض دیگر وجود ندارد .به عبارتی
مسمومیت با فلوراید تنها در صورت بلعیدن مقدار زیاد فلوراید ایجاد
میشود که بسیار نادر است .پس از فلورایدتراپی تا نیم ساعت از خوردن،
نوشیدن و شستن دهان جلوگیری میشود و مسواک زدن تا  24ساعت
بعد به تعویق میافتد.
استفاده از دهانشویۀ حاوی فلوراید تنها برای کودکان باالی شش
سال و تحت نظارت صحیح والدین با آموزش خارج کردن کامل
دهانشویه از دهان توصیه میشود .الزم است ذکر شود که استفاده از
دهانشویۀ فلوراید در کودکان مبتال به مشکالت کلیوی ممنوع است.
بهتر است استفاده از دهانشویۀ حاوی فلوراید با مشورت دندانپزشک
کودکان صورت گیرد.
دکتر انوشه جنانی
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان ،استادیار دانشگاه علوم
ّ
پزشکی گیالن تلفن013-32122360 :
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اهمیت حفظ و نگهداری دندانهای شیری در کودکان
ّ
حفظ دندانهای شیری از چند نظر مهم است:
نخست آنکه این دندانها زیبایی کودک را تأمین
میکنند .دومین دلیل کمک به جویدن غذا و
به دنبال آن هضم و جذب صحیح موا ّد غذایی
است .اگر دندانهای شیری جونده زودتر از موعد
مقرر کشیده شوند ،جویدن غذا بهدرستی انجام
ّ
نمیشود و درنتیجه مشکالت گوارشی به دنبال
خواهد داشت .سومین دلیل و مهمترین آنها
دکتر عاطفه زارع یوسفی فراهم کردن مسیر رویشی مناسب و کافی برای
جوانۀ دندان دائمی زیرین است .همانگونه که در تصویر شمارۀ  1مشاهده
میکنید ،دندانهای دائمی قدامی و آسیاهای کوچک بهصورت جوانههایی
سن مناسب
زیر ریشۀ دندانهای شیری قرار دارند و با گذشت زمان و رسیدن ّ
و تحلیل تدریجی ریشۀ دندانهای شیری این جوانهها به سمت محیط دهان
حرکت میکند و با تشکیل شدن بخشی از ریشۀ آنها در زمان مناسب ،دندان
شیری لق و از فضای خود در استخوان فک خارج میشود تا دندان دائمی
جایگزین آن شود.
هرکدام از دندانهای شیری براساس جدولهای الف و ب زمان رویش و
افتادن مشخّ صی دارند؛ اگر چنانچه به هر دلیلی این دندانها زودتر از موعد از
دست بروند ،جوانۀ دندانی زیرین ممکن است در مکان نامناسب رویش یابد
یا بهصورت نهفته باقی بماند.

جدول الف

جدول ب

شکل شمارۀ 1

ازجمله دالیل زود از دست رفتن دندان شیری میتوان به ضربه،
پوسیدگی شدید و عدم امکان بازسازی تاج دندان ،عفونت شدید در اثر
پوسیدگیهای مزمن و از دست رفتن بافت استخوانی اطراف ریشه و
لقی زودهنگام در اثر تحلیل پیش از موعد ریشۀ دندان شیری اشاره
کرد .عفونت شدید دندان شیری باعث آسیب به غالف محافظ جوانۀ
دندان دائمی میشود و آن را تحت تأثیر قرار میدهد .تمامی این
شرایط با معاینة دقیق بالینی و رادیوگرافی قابل مشاهده است .در
چنین شرایطی دندانپزشک تصمیم به خارج کردن دندان شیری خواهد
گرفت .الزم است ذکر شود که هر عفونت یا لقی دندان شیری دلیل
کافی برای خروج زودهنگام آن را به ما نمیدهد.
بسیاری از عفونتها و لقیهای دندانهای شیری با پاکسازی
ریشهها و پر کردن آنها با موا ّد مخصوص (پالپكتومي) متو ّقف شده و
بافت استخوانی از دسترفته یا رقیقشده پس از م ّدتی بازسازی و لقی
برطرف میشود .بسته به اینکه کشیدن دندان شیری در چه دورهای از
سن دندانی او اتّفاق افتد ،تصمیم میگیریم که آیا فضای
سن کودک و ّ
ّ
خالی ناشی از کشیدن دندان نیاز به حفظ دارد یا خیر؟
براساس منابع دندانپزشکی کودکان و کتابهای مرجع اگر دندان
شیری شش ماه تا یک سال قبل از افتادن طبیعی از دست رفته باشد،
یا عفونت دندان شیری ناحیۀ استخوانی روی جوانۀ دندان دائمی را
تحلیل برده باشد ،در این دو مورد رویش دندانهای دائمی با تسریع
همراه خواهد بود و ممکن است در عرض یک ماه رویش پیدا کند .تنها
در این موارد تأخیر یک ماهۀ قالبگیری و پیگیری رادیوگرافی قابل
قبول خواهد بود.
اتّفاقی که در اثر عدم حفظ فضای ناشی از کشیدن دندان شیری
رخ میدهد ،حرکت تاج دندان یا دندانهای مجاور به سمت این فضا و
کاهش چند میلیمتری آن خواهد بود (شکل شمارۀ  2و .)3
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پژوهشها نشان میدهد بیشترین از دست رفتن فضا
به دنبال کشیده شدن دندان آسیای دوم شیری ( )Eقبل
یا حین رویش ف ّعال دندان (( )6اولین دندان آسیای بزرگ
دائمی) اتّفاق میافتد و بیشترین میزان از دست رفتن فضا
طی شش ماهۀ اول پس از کشیدن دندان خواهیم داشت.
را ّ
متحرک دارند .پرکاربردترین
و
ثابت
نوع
دو
ها
ه
فضانگهدارند
ّ
فضانگهدارندهها انواع ثابت آن است که بسته به اینکه یک یا
دو دندان از دست رفته باشد ،شکل آن متفاوت است.

شکل شمارۀ 3
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بهداشت داهن و دندا ن

شکل شمارۀ 2

معرفی یک نمونۀ رایج آن -که
در اینجا به ّ
در موارد از دست رفتن یک دندان آسیای
شیری استفاده میشود -میپردازیم:
ثابت

یکطرفه

فضانگهدارندۀ
(بندولوپ)
این وسیله از یک قسمت به نام بند تشکیل
شده که روی دندان مجاور فضای خالی (معمو ًال
دندان پشتی) قرار میگیرد .بند فضانگهدار
پیشساخته است و دارای اندازههای متفاوت
توجه به اندازۀ دندان ،اندازة
است که در مطب با ّ
مناسب -که بیشترین تطابق را با دندان پایه
دارد -انتخاب میشود (شکل شمارۀ .)4
پس از انتخاب بند و قرار دادن آن روی
دندان یک قالب آلژیناتی از ّ
تهیه
فک مورد نظر ّ
شده ،سپس بند از روی دندان خارج و به داخل
تهیۀ
قالب منتقل میشود .در البراتوار پس از ّ
گست گچی یک سیم  Uشکل به دو طرف بند
لحیم میشود (شکل شمارۀ  )5و در روز تحویل
بند با چسب مخصوص روی دندان پایه ثابت
میشود و انتهای لوپ  Uشکل با دندان جلویی
در تماس خواهد بود (تصویر شمارۀ  6و .)7
بیمار بررسیهای شش ماهه خواهد شد و
به محض پدیدار شدن دندان دائمی در محیط
دهان فضانگهدار از روی دندان پایه خارج
میشود و دندان دائمی در ّ
محل مناسب رویش
پیدا میکند .در صورتی که بیش از دو دندان از
دست رفته باشد ،نوع فضانگهدارنده در ّ
فک باال
و پایین متفاوت خواهد بود .در شکل شمارۀ 8
تصویر فضانگهدارندۀ ثابت دوطرفه را مشاهده
میکنید.
دکتر عاطفه زارع یوسفی
دندانپزشک عمومی
نشانی :قزوين ،چهارراه خيام ،ابتداي بوعلي
غربي ،ساختمان ابن سينا ،واحد٣
تلفن028-٣٣٣٦٤٤٦٦ :

شکل شمارۀ 5

شکل شمارۀ 6

شکل شمارۀ 8
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شکل شمارۀ 7

بهداشت داهن و دندا ن

مجلة پزشکی

دی  -بهمن 97

44

دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی
تاریخچۀ استفاده از داروها در آرام
کردن افراد برای درمان دندانپزشکی
به سال  1846و یک دندانپزشک
توجه
امریکایی برمیگردد .اکنون با ّ
به رویکرد نوین دندانپزشکی و
تقاضای والدین -که نگران ترس و
اضطراب شدید در کودکان هستند -و
توجه به این موضوع که هراس از
با ّ
دکتر سپیده خلیلی
دندانپزشکی به دلیل ایجاد تأثّرات
روحی در آینده منجر به ترس از دندانپزشکی (دنتال فوبیا) و
عدم رسیدگی مناسب به وضعیت سالمتی فرد میشود ،این شیوة
درمانی از اه ّمیت زیادی برخوردار است .همچنین در مواردی
از قبیل فلج مغزی ،ناتوانی ذهنی و ادراکی کودک ،تش ّنج و
بیماریهای قلبی و موارد مشابه -که امکان درمان فوری و
ایمن در کودک وجود ندارد -و عدم درمان دندانپزشکی باعث
صدمه به سالمت عمومی کودک میشود ،درمان دندانپزشکی
تحت آرامبخشی و بیهوشی توصیه میشود .این روش درمانی
را آکادمی دندانپزشکی کودکان امریکا تأیید کرده است .در
کشورهای دیگر هم در مراکز مج ّهز بیمارستانی از این شیوه
استفاده میشود .قبل از انجام عملیات دندانپزشکی تحت
متخصص
آرامبخشی و بیهوشی ،مشاوره با پزشک بیهوشی،
ّ
اطفال و موافقت آگاهانۀ والدین الزم است.
دندانپزشکی در خواب و مراحل درمان
جراحی ،بیمار با داروهای آرامبخش و بیهوشی بر
در اعمال ّ
جراح و تصمیم پزشک بیهوشی در حالت نیمههوشیار
طبق نظر ّ
قرار میگیرد ،بهصورتی که رفلکسهای حفاظتی از قبیل سرفه
و تنفّس طبیعی کودک برقرار است .این کار آرامبخشی نامیده
میشود .در مواردی که درمانهای دندانپزشکی طوالنی باشد
درمان تحت بیهوشی عمومی
یا در مواردی که پزشک بیهوشی
ِ
را توجیه کند ،لولهگذاری و درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی
برای برقراری سالمت فرد انجام میپذیرد .تمام مراحل باال
تحت مانیتورینگ کامل و تیم آموزشدیده انجام میشود .هدف
از انتخاب یکی از این روشها انجام درمان با حداقل احتمال
خطر و عوارض حین و بعد از عمل است.
از مزایای این روش این است که کودک اضطراب
جلسات مختلف دندانپزشکی را تجربه نمیکند و درمانهای
دندانپزشکی در یک مرحله انجام میشود .همچنین درمان به
صورت ایمن و با کیفیت باال انجام میشود.
در موارد استفاده از درمانهای دارویی در مطبهای
دندانپزشکی از لحاظ قانونی محدودیت وجود دارد ،مگر در
مواردی خاص و بهتر است این کار با حضور پزشک بیهوشی
و رعایت قراردادها و موازین دانشگاهی و مج ّوزهای مربوط در
محیط بیمارستانی انجام شود ،چون شرایط و امکانات ،همچنین

حضور فیزیکی تیم آموزشدیده مهم است و احتمال عوارض حین و بعد از عمل
به حداقل میرسد.
برطبق مقاالت بیشترین درصد مشکالت حین عمل و بعد از عمل شامل تب،
گلودرد ،ته ّوع و استفراغ بعد از عمل است و بیشترین دلیل مرگومیر خطای
انسانی گزارش شده است.
مرکز دندانپزشکی مج ّهز در بیمارستان بینالمللی قائم هم در حیطۀ
دندانپزشکی کودکان و هم برای درمان دندانپزشکی در بزرگساالن از قبیل
جراحیهای دندانپزشکی کودکان ،دوران بارداری یا بیماران بزرگسالی که به
ّ
دلیل مشکالت قلبی یا موارد تهدیدکننده نیاز به کنترل دقیق پزشکی دارند ،آمادۀ
ارائۀ خدمات است.

مرکز دندانپزشکی مج ّهز در بیمارستان بینالمللی قائم هم در
حیطۀ دندانپزشکی کودکان و هم برای درمان دندانپزشکی
جراحیهای دندانپزشکی کودکان ،دوران
در بزرگساالن از قبیل ّ
بارداری یا بیماران بزرگسالی که به دلیل مشکالت قلبی یا موارد
تهدیدکننده نیاز به کنترل دقیق پزشکی دارند ،آمادۀ ارائۀ
خدمات است.

دکتر سپیده خلیلی
تخصصی دندانپزشکی
متخصص دندانپزشکی کودکان و فلوشیپ فوق
ّ
ّ
بیمارستانی
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،ساختمان یاشار ،واحد 16
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