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سخنان حضرت علی (ع(

کسی را ربای قضاوت بین مردم انتخاب کن که از دیگران زند تو عادلرت و ع ززیرت باشد؛ آن فرد باید دارای این

خصوصیات باشد:

امور دشوار او را خسته

نکند .تندخویی دشمنان او را هب لجاجت نکشاند .اگر خطایی کرد ،خطایش را جبران کند و هراس

ندا شته باشد که وقتی هب خطایش معترف شود ،دیگران چه میگویند .نفس او هب دنبال طمع رنود (اهل رشوهگیری نباشد) .رد
قضاوت ات دست یافتن هب حق هب شناخت اندک کفایت نکند .هب هن گام کش یا شبهه ،رد قضاوت عجله نکند ،صبرش زیاد
ّ
باشد و دلیل و حجت را مالک داوری خود قرار دهد ،از مراجعه زیاد طرفین دعوا انراحت نشود ،ربای آش کار شدن حق
صبور باشد و هن گامی که حکمی ربایش روشن شد ،رد داوری اقطع باشد.

باند.
او باید کسی باشد که رد مقابل ستایش فراوان مغرور نشود و چاپلوسی او را سرکش نکند و البته چنین افراد بسیار کمیا 
بخ
بنارباین اگر چنین فردی را یافتی ،بسیار ع ززیش بدا ر و رد شش هب او دست و دلباز عمل کن ،هبطوری که هب

مردم نیاز ندا شته باشد .مقام او را چنان زند خودت باال ببر که اطرافیانت هب غصب موقعیت او طمع نکنند و از دشمنی
ّ
مردمان زند تو مصون باشد .رد این باره دقت فراوان کن که اگر دین رد دست بدکاران گرفتار شود ،امور زندگی
را از روی هوس انجام میدهند و هب انم دین هب چپاول دنیا میرپدازند.
نهجالبالهغ
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گفتوگو با دکتر مح ّمدرضا مبین؛ دربارة سوختگی در چهارشنبهسوری

جراحتی بر چهرة زمستان
باز زمستان میگذرد و بهار دلنشین در راه است .این
روزها به چهارشنبة آخر سال نزدیک میشویم ،شبی که
سالهاست با بازی با آتش ،جراحت عمیقی را بر چهرة پاک
زمستان باقی میگذارد .انتظار میرود آمار سوختگی در
ایّام چهارشنبهسوری بیشتر از روزهای دیگر باشد ،ا ّما طبق
گفتههای پزشکان ،آمار مراجعه به بیمارستان در این ایّام
آنقدرها هم بیشتر از روزهای دیگر نیست و دلیلش هم احتماالً
ترس خانوادهها از بازرسان و خبرنگاران صدا و سیما در این
مراکز در شب چهارشنبهسوری است .ا ّما مهم است که بدانیم
بیشترین عوارضی که از سوختگی عاید بیماران میشود ،ناشی
از همین تأخیر در مراجعه است .در این زمینه گفتوگویی با
دکتر مح ّمدرضا مبین ،فلوشیپ سوختگی و رئیس بیمارستان
تخصصی سوختگی در رشت) انجام دادیم که
والیت (مرکز فوق ّ
از نظر میگذرانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

توجه به سوختگی در
در ابتدا لطف ًا از ضرورت
ّ
کشور صحبت بفرمایید.
حدود سی سال پیش یکی از بستگان نزدیک من پایش با آب
جوش سوخت .تقریباً ّ
کل اندام تحتانیاش سوخته بود که برای من
صحنة دلخراش و ناراحتکنندهای بود .وقتی االن آن زمان را به یاد
میآورم ،فکر میکنم که اگر ما میدانستیم که باید در آن لحظه
چه کار کنیم؟ مسلّماً نتایج بهتری میگرفتیم و هزینههای کمتری
میپرداختیم .وقتی ایشان پایش سوخت ،ما نمیدانستیم باید او را به
تخصصی سوختگی
کدام بیمارستان ببریم؟ چون آن زمان بیمارستان ّ
ّ
وجود نداشت .بقیة بیمارستانها نیز میگفتند روی محل سوخته آب
یخ بگذاریم ،یکسری پمادها و داروهایی داده شد که االن من فکر
میکنم هیچ ضرورتی نداشتند.
اشتباهاتی که سی سال پیش وجود داشت ،این بود که ما بلد
تخصصیای
نبودیم چه کار باید بکنیم؟ دوم اینکه مرکز درمانی-
ّ
برای سوختگی در سطح استان وجود نداشت و سوم اینکه مراکزی
مطب خصوصی و درمانگاه
که ما به آنها مراجعه میکردیم ،مثل
ّ
ّ
هم بلد نبودند چه کار کنند و مث ً
ال میگفتند برویم از روغن محلی
متأسفانه،
و سیب زمینی و اینجور درمانهای س ّنتی استفاده کنیم.
ّ
امروزه هم وقتی فردی دچار عارضة سوختگی میشود ،اوالً هنوز هم
نمیداند که در مواقع حاد چه کار باید بکند .دوماً وقتی به مرکزی
مراجعه میکند ،در آن مرکز هنوز کارکنان آموزش کافی و مناسب را
در این زمینه ندیدهاند .همچنین سیستم ارجاع استان هنوز هم آن
طور که باید نظارت و بازخورد درستی ندارد .پس اولین مشکلی که ما
داریم ،این است که اکثریت قریب به اتّفاق مردم ما در مواقع سوختگی
نمیدانند باید چه کار کنند.

عکس :بابک چنگیزی

ِ
نبود ّ
اطالعات کافی در این زمینه ،به
توجه به
با ّ
توصیة شما در هنگام مواجهه با سوختگی چه کارهایی را
مردم باید در اولین اقدام در منزل انجام دهند؟
وقتی قسمتی از بدن فرد با آب جوش یا آتش میسوزد ،اولین
اقدام برای جلوگیری از گسترش سطح سوختگی ،این است که باید
ّ
محل سوختهشده را در آبی با دمای مناسب مثل شیر آب تا
بالفاصله
مدت حداقل بیست دقیقه نگه داشت .این اقدام ساده عمق و وسعت
ّ
سوختگی را بهطور واضح کاهش میدهد .استفاده از خمیر دندان و آرد
و راه حلهای س ّنتی باید در کل برچیده شوند .توصیة ما این است که
مردم همیشه در خانة خود پماد گیاهی سوختگی مثل پماد Burn
ّ
محل سوختهشده از این پماد روی
داشته باشند و بعد از شستوشوی
ّ
محل سوختهشده در مرحلة بعدی
زخم خود بمالند .تمیز نگه داشتن
اهمیت است .اول باید زخم خنک شود (با آب سرد) و بعد از آن
حائز ّ
شامپوبچه شستوشو و تمیز شود .هرگز نباید با موا ّد
با آب تمیز یا با
ّ
شیمیایی مثل الکل ،صابونهای شیمیایی بزرگساالن ،بتادین و در کل
هر چیزی که وقتی داخل چشم برود ،چشم را میسوزاند ،زخم را تمیز
کرد؛ این نوع مواد باعث آزار بیشتر و تحریک ّ
محل سوختهشده میشود
و ترمیم زخم را عقب میاندازد.
اقداماتی که در مواقع سوختگی انجام میگیرند ،دو نوعاند :اگر
سوختگی سطحی باشد ،شما میخواهید که آن زخم را ترمیم کنید
و از بدشکلی نجاتش دهید و اگر سوختگی وسیع و عمقی باشد ،شما
تالش میکنید که بیمار را از مرگ ،عفونت و عوارض بعدی نجات دهید.
من توصیه میکنم سوختگی در هر درجهای که باشد ،حتماً به یک
متخصص مراجعه شود ،چون ماهیت سوختگی به گونهای است
پزشک
ّ
که بعد از  48تا  72ساعت تازه عمق و وسعت خود را نشان میدهد.
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بعد از رساندن بیمار به مراکز درمانی ،چه اقدامات کلینیکیای برای او انجام میشود؟
وقتی بیمار به ما مراجعه میکند ،در اولین اقدام اگر نیاز به بستری کردن او دیدیم ،او را بستری میکنیم .بیمارها معموالً از درد شاکی هستند؛
بنابراین ما باید درد را کنترل کنیم .خنک کردن زخم را ما ادامه میدهیم و بعد با موا ّد شویندة غیرشیمیایی زخم را تمیز میکنیم .البته در صورت
وجود موا ّد شیمیایی خشک و آتشزایی چون آهک و سیمان روی زخم ،اول باید زخم را تمیز کرد ،بعد با آب شست .در روز اول شروع میکنیم
به استفاده کردن از مرطوبکنندهها ،چربکنندهها و یا آنتیبیوتیکهای سوختگی و . ...
اگر در سوختگی تاول ایجاد شود ،چه اقدامیباید
انجام گیرد؟
اکثر سوختگیهایی که در منزل ایجاد میشوند ،تاول دارند .اگر
سوختگی تاول داشت ،یعنی سوختگی درجة دوی سطحی است ،این
بدان معنا نیست که سوختگی درجة دو به صورت سطحی باقی خواهد
ماند .اگر درمان خوب نباشد ،عمقی میشود و ممکن است باعث
عفونت هم بشود .حداقل اتّفاقی که میافتد ،جوشگاه یا اسکار زخم و
بدشکلی است و اگر بهخوبی درمان شود ،مشکل برطرف خواهد شد.
محلول داخل تاولها یک محلول زردرنگ حاوی پالسماست که برای
رشد میکروبها و باکتریها بسیار مناسب است و در نتیجه محیط
مناسبی برای رشد باکتریها خواهد بود .توصیه میشود که سریعاً آن
مایع تخلیه شود ،ا ّما آن پوست نازک تاول -که معموالً اپیدرم هست-
برداشته نشود .آن پوستة تاول خود یک پانسمان بیولوژیک است .در
مواردی که تاول ناشی از موا ّد شیمیایی باشد مثل اسید ،آن تاول هم
باید تخلیه شود و هم برداشته شود .در مواردی که تاول حاوی خون
باشد ،حتماً باید برداشته شود .در مواردی که تاول مشکل حرکتی
برای عضو ایجاد کند یا مواقعی که شدیدا ً دردناک باشد ،بهتر است
که برداشته شود.
لطف ًا کمی هم دربارة بیمارستان والیت و امکانات
و تجهیزات نوین آن بفرمایید.
توجه به اینکه ما در حال حاضر دورة آموزشی سوختگی برای
با ّ
پزشکان عمومی نداریم ،بسیاری از پزشکان عمومیای که وارد مراکز
درمانی میشوند ،نمیدانند با سوختگی چه کار کنند .بنابراین از این
پزشکان خواهش میکنیم که هیچ سطحی از سوختگی را دست کم
تخصصی سوختگی والیت نیز یکی از بهترین و
نگیرند .بیمارستان
ّ
مج ّهزترین بیمارستانها در سطح کشور است که کارهای ترمیمی،
زیبایی ،پالستیک و سوختگی در آن انجام میگیرد و  24ساعته هم
پزشک مقیم داریم .برای تمامی پزشکانمان هم دورههای آموزشی
برگزار میکنیم.
متخصص
این بیمارستان در سال  1386تأسیس شد .هم اکنون 33
ّ
در حوزههای مختلف در این بیمارستان مشغول به کار هستند .این
بیمارستان بیماران را با بیمة دولتی و طرح تح ّول سالمت درمان
میکند و بیماران تحت پوشش بیمه فقط  %3هزینههای درمانی را
پرداخت میکنند و  %97هزینههای درمانی در این بیمارستان را بیمه
پرداخت میکند .یکی از تح ّوالتی که در این بیمارستان صورت گرفته،
این است که ما توانستیم درمانهای نوین را در بستة سالمت کشور
تعریف کنیم.
درمانهایی که در حوزة سوختگی انجام میگیرند ،دو دستهاند:



درمانهای س ّنتی
درمانهای نوین

از درمانهای س ّنتی در برخی موارد شاید بتوان استفاده کرد،
ولی وقتی میتوانیم کیفیت درمانمان را باال ببریم ،درمانهای نوین

محلول داخل تاولها یک محلول زردرنگ
حاوی پالسماست که محیط مناسبی برای
رشد باکتریها خواهد بود .توصیه میشود
که سریع ًا آن مایع تخلیه شود ،ا ّما آن پوست
نازک تاول -که اپیدرم هست -برداشته
نشود که خود یک پانسمان بیولوژیک
محسوب میشود.

بيمارياهي فصلي

مجلۀ پزشکی

بهمن  -اسفند 93

ما استانداردهای درمانی دنیا را به بیمارستان
والیت وارد کردیم؛ درمانهای استاندارد با عنوان
گرافت زودرس را نهادینه کردیم و از پانسمانهای
بیولوژیک مانند آمنیون استفاده میکنیم.
را باید جایگزین روشهای س ّنتی کنیم .بعضی از پانسمانهای ما
شاید نزدیک به یک میلیون تومان هزینه داشته باشند که اینها در
بستة سالمت بیمارستان تعریف شده است و در صورت لزوم تجویز
جراحیهای زیبایی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند.
میشوند .ا ّما ّ
درمانهای ما ،درمانهایی حیاتی برای نجات جان بیمار و بهبود
کیفیت زندگیاش است.
ما استانداردهای درمانی دنیا را وارد کردیم؛ درمانهای استاندارد
با عنوان گرافت زودرس را نهادینه کردیم و از پانسمانهای بیولوژیک
مانند آمنیون (پردة دور جنین) استفاده میکنیم؛ تا به امروز از 1800
پردة جفت یا آمنیون با هماهنگی بیمارستانهای دیگر استفاده
کردهایم .استفاده از آمنیون کیفیت درمان سوختگی و رضایتمندی را
خیلی باال میبرد .ما در این مرکز مو ّفق شدیم که عمل آلوگرافت یا
پیوند پوست را به دو شکل انجام دهیم:
 آلوگرافت از مادر :بیماری داشتیم با هفتاد درصد سوختگی
که از طریق مادرش عمل پیوند پوست را برایش انجام دادیم و اگر
امکانات انجام چنین عملی در این بیمارستان وجود نداشت ،آن بیمار
قطعاً فوت میکرد.

 آلوگرفت از اهداکنندگان اعضا که دچار مرگ مغزی شده
باشند :ما در دو مورد توانستیم از پوست افرادی که دچار مرگ مغزی
میشوند ،در مرکز پیوند اعضای رازی و با مساعدت دکتر امیرعلوی
برای پیوند به بیمارانمان استفاده کنیم که نتیجة خوبی هم داد .در
این مورد یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این است که افراد
بهراحتی کلیه ،کبد و حتّی قلب را اهدا میکنند ،ا ّما همراهان بیمار
به اهدای پوست رضایت نمیدهند .در حالی که خوب است بدانند که
پوست هم مثل اندامهایی چون قلب و کلیه میتواند یک فرد را از
مرگ نجات دهد .ما در این بیمارستان بانک پوست را ،همچنین مرکز
همت رئیس محترم
فرآوریهای پوست را مص ّوب کردیم و بهزودی با ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،پروفسور برزیگر ،این مص ّوبه اجرایی
خواهد شد.
این فقط یک قسمت از مراحل درمانی است؛ استفاده از سلولهای
بنیادی ،استفاده از بانک پوست و فرآوردههای پوستی و استفاده از
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اتوگرافت اقداماتی هستند که در آیندهای نزدیک در این مرکز انجام
خواهد شد .چیزی که برای ما مهم است ،این است که محصوالت ما
محصوالت دانش پژوهشی هم باشند؛ یعنی بیمارستان والیت وظیفه
دارد ّ
اطالعات کافی آموزشی را در سطح استان و کشور منتشر کند.
چرا که ساالنه در کشور هفتصد هزار نفر دچار سوختگی میشوند
که به درمانگاه مراجعه میکنند؛ یعنی پیشبینی ما این است که در
سطح استان گیالن ساالنه حدود جهل هزار نفر دچار سوختگیهایی
میشوند که مراجعه به درمانگاه را در پی دارد که از این چهل هزار نفر
درحقیقت تنها یازده هزار نفر به بیمارستان والیت مراجعه میکنند
و مابقی به بیمارستان مراجعه نمیکنند .بنابراین درمانهای مناسب
اهمیت قضیه در این است
برای سوختگی همة افراد انجام نمیشودّ .
که بیمارانی که تأخیر در مراجعه دارند ،سوختگیهایشان عفونی
میشود ،برایشان ناتوانی ایجاد میشود ،بعدها برای جامعه بار مالی
زیادی ایجاد میکند و از کار افتاده میشوند .این مسیری است که
باید کنترل شود .یکی از اهداف ما در بیمارستان والیت آموزش است؛
آموزش به پزشکان ،پرستاران ،مادران ،مدارس ،خانههای بهداشت و
. ...
توجه به نزدیک شدن ایّام چهارشنبهسوری و
با ّ
باال رفتن آمار سوختگی در کشور ،توصیة شما به مردم
در این ایّام چیست؟
چهارشنبهسوری طبق آمار و مشاهدات ،محدود به شب
چهارشنبهسوری نیست ،بلکه از چند هفته قبل شروع میشود و تا
چند هفته بعد نیز ادامه دارد؛ یعنی چیزی حدود یک ماه .بدترین چیز
متأسفانه
در مورد سوختگیهای شب چهارشنبهسوری این است که
ّ
شدت هم سوخته باشد ،چون مردم میدانند که
حتّی اگر بیمار به ّ
خبرنگاران صدا و سیما در این مراکز حضور دارند ،به بیمارستان
مراجعه نمیکنند .این خیلی بد است ،چون عارضة سوختگی بهمرور
عمق پیدا میکند و ممکن است حتّی باعث عفونت و یا از کار افتادن
عضوی شود.
متأسفانه مراسم و الگوهای زیبایی که در آداب قدیم
ّ
چهارشنبهسوری وجود داشت ،امروزه به یک سیستم زیرزمینی تبدیل
شده است و تجهیزات چهارشنبهسوری تجهیزات بسیار خطرناک
زیرزمینی شدهاند .جالب اینجاست که اکثر عارضههای سوختگی در
متوجه افرادی میشود که فقط مشاهدهکننده یا
ایّام چهارشنبهسوری
ّ
رهگذر بودهاند .تنها سه درصد سوختگیها مربوط به افراد تولیدکننده
و حدود بیست درصد مربوط به استفادهکنندگان از موا ّد خطرناک
آتشزاست .پس مردم بدانند که آنها از ما باهوشترند.
نارنجکهای دستی از بدترین و خطرناکترین نوع لوازم مورد
استفاده در ایّام چهارشنبهسوری است .البته تمام موا ّدی که استفاده
میشود ،مثل تر ّقهها و فشفشهها و  ...همگی غیراستاندارد هستند.
خود ابزار ،نحوة نگهداریاش و الگوی مصرفش همگی میتوانند
خطرناک باشند .پارسال موردی داشتیم که فرد یک مبل قدیمی
خانه را آتش زده و از روی آن پریده بود و دچار چهل درصد سوختگی
جراحی چندساعته برای او
شده بود که ما مجبور به انجام عمل ّ
شدیم .اوج آتشبازیها در پسرها در ردة س ّنی ده تا پانزده سال است.
بنابراین خانوادهها اگر در خانه پسر ده تا پانزده ساله دارند ،بیشتر
مراقب باشند .باید برنامههایی برای افراد در این ایّام اجرا شود ،مثل
برنامههای ّ
جذاب تلویزیونی ،یا برنامههایی که دولت در سطح شهر
انجام میدهد ،مثل فشفشهبازی در سطح شهرداری و . ...
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مردم فراموش نکنند که وقتی در چهارشنبهسوری دچار سوختگی
میشوند و به بیمارستان مراجعه میکنند ،ما بازرس یا پلیس نیستیم!
هیچ پزشک ،پرسنل و پرستاری اجازه ندارد که بابت آن از بیمار
سؤال کند .بدترین چیز همان تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی
است ،چرا که باعث میشود عمق سوختگی بیشتر شود و درمان را با
مشکل مواجه کند .این را هم اضافه کنم که آمار مراجعه به بیمارستان
در چهارشنبهسوری خیلی بیشتر از ایّام عادی نیست؛ علّتش هم
این میتواند باشد که یا چهارشنبهسوری در ّ
کل ماه تعریف میشود
و یا افرادی که در این روز دچار سوختگی میشوند ،میترسند به
بیمارستان مراجعه کنند.
بعد از درمان در مواقعی که جای سوختگی روی
پوست باقی میماند ،چه باید کرد؟
در درجة اول باید پیشگیری قبل از درمان صورت گیرد .بعد از
آن باید درمان زودهنگام انجام شود .ما ساالنه نزدیک  1200مورد
جراحی دارند
بستری سوختگی در بیمارستان والیت داریم که نیاز به ّ
جراحی هم ا ِسکار و بدشکلی برجا میگذارد .مردم باید بدانند که
و ّ
درمان سوختگی شامل دو مرحلة حاد و مزمن است .مرحلة حاد به
یک ماه اول گفته میشود که پزشک از احتمال مرگ ،عفونت ،عوارض
داخلی و عمومی پیشگیری میکند .خیلی از بیماران بعد از گذر از
این مرحله فکر میکنند که دیگر خوب شدهاند ،ا ّما این فقط مرحلة
حا ّد سوختگی است .در مرحلة مزمن پوست دچار ا ِسکار ،لک ،کلوئید،
بدشکلی ،خشکی مفاصل و  ...میشود که راه حلّش این است که بیمار
باید بداند که بعد از یک ماه درمانش به پایان نرسیده و باید هر دو
هفته یا چهار هفته یکبار به بیمارستان مراجعه کند و به توصیههای
توجه کند .حتّی در منزل نیز موا ّد غذایی آلرژیزا مثل تن
پزشک ّ
ماهی ،چیپس ،پفک و  ...نخورد ،عضو را خارش ندهد و دستکاری
نکند که باعث بدشکلی بیشتر آن ناحیه میشود.
تحرک و تعریق بیش
نوع موا ّد شویندهای که استفاده میکندّ ،
از اندازه ،در معرض مستقیم نور خورشید قرار گرفتن ،نوع جنس
پارچهای که برای لباس انتخاب میکند ،همه و همه بر نتایج زیبایی
پوست بعد از سوختگی مؤثّرند .توصیة ما این است که به تک
توجه شود و به نکته هم تأکید میکنم که نتیجة
تک اینها باید ّ
درمانهای سوختگی خیلی کند به دست میآید .در این زمینه
جراحی ،درمانهای دارویی و لباسهای سوختگی بسیار
مراقبتهای ّ
مهماند ،همچنین استفاده از لیزر که تمام اینها برای مراحل متفاوت
ّ
استفاده میشود .باید برای به دست آوردن نتایج مطلوبتر از این
درمانها با هم استفاده کرد.
ظاهرا ً استفاده از لیزر نسبت به بقیه همهگیرتر
است .تأثیر لیزر برای ترمیم جای سوختگی چقدر است؟
استفاده از لیزر در کاهش اسکار و یا کلوئید تأیید شده است ،ا ّما در
بهترین شرایط خود شرکتهایی که این کار را انجام میدهند ،اعالم
میکنند که تا سی درصد تأثیرگذار است .به دنبال سوختگی ،برای
رسیدن به نتایج زیبایی ایدهال به یک کار تیمی ،منسجم و پیگیری
و صبر و حوصله نیاز است.
نشانی :خیابان نامجو ،جنب بیمارستان پورسینا ،بیمارستان والیت
تلفن33345135 :
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نوشیدنیهای گازدار ،بلوغ زودرس
دختران و افزایش خطر ابتال به
سرطان را در پی دارد!

دخترانی که اغلب نوشیدنیهای
گازدار مینوشند ،بیشتر از دیگران در
معرض خطر سرطان سینه قرار دارند.
نوشیدن یکونیم قوطی نوشیدنی
گازدار در روز ،بلوغ زودرس و افزایش
خطر سرطان را در پی دارد.
بر اساس بررسی روی ۵۵۸۳
دختر نه تا چهارده ساله در دانشکدة
*
مترجم :عذرا غیبی
پزشکی هاروارد ،مشخّ ص شد که
نوشیدنیهای شیرین گازدار عالوه بر برهم زدن تناسب بدنی و
چاقی ،با افزایش غلظت انسولین در خون ،میزان هورمونهای
جنسی را افزایش میدهد که در بلوغ زودرس بیتأثیر نیست.
اولین عادت ماهانه در دخترانی که یکونیم قوطی نوشیدنی
گازدار در روز مینوشند ۲.۷ ،ماه زودتر از دخترانی رخ میدهد
که در هفته دو قوطی یا کمتر نوشابة گازدار مینوشند .بلوغ
متوسط خطر ابتال به سرطان سینه را
زودرس یک ساله بهطور
ّ
به میزان پنج درصد افزایش میدهد.
منبع :سایت سیب پزشکی

* دانشجوی دکترای شیمی

تقويم مناسبتهای سالمت بهمن و اسفند
مناسبت

روز

ماه

روز جهانی کمک به جذامیان

8

بهمن

8-15

‘‘

هفتة سرطان و روز جهانی سرطان

1-7

اسفند

روز پرستار

5

‘‘

روز بهداشت محیط

11

‘‘

روز جهانی کلیه

21

‘‘

هفتة ملّی سالمت مردان
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چـرا از
اضطراب (احساس
نگرانی) و ترس
احساسات شایعی است
که بیماران و خانوادههای
آنان در برخورد با
سرطان تجربه میکنند.
این احساسات جزئی
از پاسخهای طبیعی به
استرس ناشی از سرطان
ِ
است که هنگام تشخیص
سرطان بهصورت بارزتری
نمایان میشود .احساس
ترس از سرطان میتواند
ناشی از تغییرات در
توانایی ارائة وظایف
خانوادگی ،از دست دادن
کنترل وقایع زندگی،
تغییرات ظاهری ،تصویر
بدنی یا ناشی از شوک
تشخیص سرطان باشد.
این احساسات شامل
عدم اطمینان به آینده
و نگرانی از درد ،زجر
و موارد ناشناخته از
بیماری است .ترسهای
ناشی از وابستگی به
دیگران ،تغییرات رابطه با
نزدیکان و تحمیل شدن
به اطرافیان موجب بروز
مشکالتی در زندگی
خانوادگی میشود.
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به مناسبت هفتة سرطان

سرطـان ميترسيم؟ چه بايد كرد؟

دكتر زهرا نيكپوري

*

افراد خانواده نیز ممکن است احساسات مشابهی داشته باشند ،زیرا آنها هم نسبت به آینده نگراناند ،یا از ابتال
به سرطان کسی که دوستش دارند ،خشمگین هستند .آنها ممکن است از اینکه نمیتوانند کاری انجام دهند،
احساس گناه و پشیمانی کنند ،یا ممکن است از کارهای زیادی که باید در حال حاضر انجام دهند ،گیج شوند.
خیلی از مراقبان در ایجاد هماهنگی بین کار ،مراقبت از کودکان ،مراقبت از خود و سایر مسئولیتها در کنار وظایف
جدید در منزل دچار مشکل میشوند.
گاهی فرد مبتال به سرطان دچار درجات باالیی از اضطراب ،ترس یا افسردگی میشود ،بهطوریکه این وضع در
متخصص به بیمار و یا
روزمرۀ وی اختالل ایجاد میکند .در این شرایط کمک گرفتن از مشاور یا درمانگر
زندگی
ّ
ّ
خانوادة وی کمک میکند.

در اين ميان شايعترين نوع سرطانها ،خصوصاً سرطانهايي كه
با ظاهر فيزيكي فرد و احساس ّ
جذابيت و توانايي فرد ارتباط دارد،
اهميت بیشتري دارد كه در اين ميان سرطان پستان زنان -كه
ّ
متأسفانه در
شايعترين سرطان در بين زنان ايران و جهان است و
ّ
سن ابتال به آن ده سال زودتر از كشورهاي غربي است -از
ايران ّ
خاصي برخوردار است.
اهميت ّ
ّ
پستان یک زن برای او مهم است .احساس بريدن و از دست دادن
پستان در يك زن با احساس سرخوردگي ،آزردگي ،از دست دادن
ّ
حس زنانگي همراه خواهد بود .حتّي ابتال به سرطان پستان
جذابيت و ّ
باعث اختالل در روابط مادر و كودك ،زن و شوهر و ارتباط اجتماعی
زن با ديگر همجنسان خود خواهد شد.

كس از ابتال به سرطان در امان نيست ،پس بايد بيشتر مراقب خود
باشيم و از مراكزي كه خدمات آموزش و پيشگيري از سرطانهاي
شايع را -خصوصاً سرطان پستان را -ارائه میدهند ،استفاده كنيم.
افرادي كه به دلیل نازايي يا بيماري و يائسگي داروهاي هورموني
دريافت ميكنند ،افرادي كه در خانواده سابقة ابتال به سرطان خصوصاً
سرطان پستان ،رحم ،تخمدان و رودة بزرگ را دارند و افرادي كه
زندگي پراسترس و رژیم غذايي نامناسب ،عدم ف ّعاليت ورزشي درست
و چاقي بيش از حد دارند ،مسلّماً بيشتر در معرض خطرند و بايد
بيشتر د ّقت كنند و زودتر به چنين مراكزي مراجعه نمايند.
تخصصي
تخصصي و فوق ّ
در مراكز پيشرفتة پستان مثل كلينيك ّ
پستان بيمارستان بينالمللي قائم (عج) گروههاي حمايتي و مشاوران
مخصوص آمادة كمكرساني ،حمايت و آموزش روشهاي مراقبت
بعد از سرطان به مبتاليان و خانوادههاي آنان هستند .پیشگیری
و تشخیص زودرس به همراه حمایتهای روحی -روانی ،علمی و
آموزشی بعد از تشخیص بیماران ،از امکانات منحصر بهفرد این مرکز
پیشرفته است.
پزشكان فقط در فكر درمان نيستند ،بلكه ميخواهند فرد بعد از
درمان به زندگي خوب و شاد قبلي و جمع خانواده برگردد و در این
مرکز به آرامش و سالمتی کامل دست یابد .پس بياييد با افزايش
آگاهي به خود و ديگران كمك كنيم.
برای ّ
اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد:
www.ghaem-hospital.com

چه بايد كرد؟
با افزايش آگاهي و ّ
اطالع در بين خود و خانواده با تشخيص زودرس
بيماري سرطان پستان ،خطر از دست دادن پستان و عوارض ناتواني
بعد از ابتال را به حداقل برسانيد .عضو شدن در يك مركز پستان
پيشرفتهّ ،
اطالع از آخرين روشهاي تشخيص زودرس بيماري،
آموزش خودآزمايي پستان از بیست سالگي ،معاينات ّ
منظم و بابرنامه
توسط پزشكان دورهديده در مركز پستان ،انجام ماموگرافي ساالنه از
ّ
 35سالگي ،همه راههايي براي نجات خود و عزيزانمان است .هيچ

تخصصي ،داراي گواهينامة
متخصص زنان و زايمان ،بورد
* ج ّراح و
ّ
ّ
تخصصي
تخصصي و فوق
بيوپسي پستان از مركز پاريس ،مسئول كلينيك
ّ
ّ
بيمارستان بينالمللي قائم (عج)

تحمل درمان چه اتّفاقي در
با ابتال به سرطان غير از
ّ
روحية افراد ميافتد؟
ّ
ً
• ایجاد ترس و اندوه که مسلما این احساس ناراحتی و نگرانی،
طبیعی است.
• هنگام احساس ترس و اضطراب ،بیمار و اطرافیان ،خود را
سرزنش میکنند که زودتر آن را تشخیص ندادند یا بهموقع مراجعه
نکردند.
ّ
• در این زمان نیاز به پزشکان و پرستاران مطلع و گروههای
حمایتی یا مشورتی بسیار احساس میشود.

نشانی :رشت ،بلوار شهيد افتخاري ،بيمارستان بينالمللي قائم (عج)،
تخصصي بيماريهاي پستان
كلينيك
ّ
تلفنهاي تماس 33564488 33565011-19

www.ghaem-hospital.com
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گفتوگو با دکتر هومان هاشمیان دربارة بیماریهای تن ّفسی کودکان

بیماریهای فصل سرما
قسمت دوم
فصل سرما که از راه میرسد ،دور و برمان پر از ویروسهای
انواع سرماخوردگی ،آنفلوانزا ،ذاتالریه و  ...میشود که اگر
مراقب خود نباشیم ،مبتال به یکی از همین ویروسها خواهیم
شد و ممکن است در برخی موارد به بیماریهای خطرناکتری
مثل عفونت ریه بینجامد .در بخش اول این مصاحبه دربارة
انواع بیماریهای فصل سرما و عوارض آنها در کودکان و
بزرگساالن صحبت به میان آمد .در این بخش دکتر هومان
هاشمیان به موارد خطرناک این بیماریها و راههای پیشگیری
و درمان آنها پرداخته است.
گفتوگو :ناهید آهنگری

آنفلوانزا چیست؟ در چه مواقعی رخ میدهد؟

آنفلوانزا نیز چیزی بهجز یک سرماخوردگی شدید نیست که با
ویروسی به همین نام و بیشتر در زمستان ایجاد میشود .معموالً در
دو تا سه روز اول بیماری تب باال ،بیحالی شدید و درد شدید بدن
رخ میدهد .سپس تدریجاً با بهبودی عالئم عمومی ،عالئم معمول
شدت
سرماخوردگی مشخّ ص میشوند .البته همانطور که ذکر شدّ ،
بیماری و احتمال بروز عوارض در آنفلوانزا بیشتر است .هر چند سال
یکبار ایجاد نوع جدیدی از ویروس آنفلوانزا به همهگیری و هر چند ده
سال به جهانگیری منجر میشود.
لطف ًا در مورد سرفههای خشک و خلطدار توضیح
بفرمایید که چگونهاند و هر کدام میتوانند عالمت چه نوع
بیماریهایی باشند؟

همانطور که قب ً
ال گفته شد ،سرفه در سرماخوردگیها در ابتدا
ً
خشک است ،ولی تدریجا خلطدار میشود تا رو به بهبود رود .در
بیماران مبتال به پنومونی معموالً سرفه خلطدار میشود .خلط حتّی
در بیماران مبتال به آسم یا سینوزیت هم ایجاد میشود .به عبارتی
نمیتوان بر مبنای سرفة خشک یا خلطدار در مورد علّت آن یا ویروسی
و باکتریایی بودن آن تصمیم گرفت و بهتر است قضاوت در این مورد
(تشخیص) و درمان را به عهدة پزشک گذاشت.

در چه مواقعی یک سرماخوردگی معمولی ممکن است
گسترش یابد و به بیماریهای حادتری چون ذاتالریه یا
سینهپهلو یا عفونت ریه منجر شود؟ عالئم و عوارض عفونت
ریه ،همچنین دلیل آن را در کودکان بفرمایید.

هر چند گاهی علل غیرعفونی مثل آسپیراسیون برخی مواد به ریه

عکس :بابک چنگیزی

(آسپیراسیون غذا و محتویات معده ،جسم خارجی ،هیدروكربنها
مثل نفت) ،تابش اش ّعه ،داروها یا بیماریهای التهابی سبب پنومونی
میشوند ،ولی معموالً علل ایجادکنندة آن جرمهای عفونی شامل
ویروسها ،باکتریها و گاهی قارچها و انگلها هستند .این جرمها
بهخصوص ویروسها از فرد بیمار از طریق قطرات تن ّفسی پخششده
در هوا پس از عطسه یا سرفه ،یا از راه تماس مستقیم با بیمار (مثل
دست دادن یا روبوسی) یا وسایل شخصی آلوده منتقل و بهصورت
شایع سبب عفونت بینی و حلق میشوند که به سرماخوردگی یا سایر
عفونتهای دستگاه تن ّفسی فوقانی ( )URIمنجر میشوند .گاهی نیز با
سد دفاعی بدن و رسیدن به ریهها ،پنومونی رخ میدهد.
نفوذ آنها از ّ
در این بین ،ویروسها شایعترین علّت عفونتهای دستگاه تن ّفسی در
کودکان هستند و بهخصوص کودکان در دو تا سه سالگی بیشتر مبتال
به پنومونی ویروسی میشوند .ویروسهایی که معموالً سبب پنومونی
کودکان میشوند عبارتاند از :آدنو ویروس ،پاراآنفلوانزا ،آنفلوانزا (فلو)
و ویروس سنسیشیال تن ّفسی (شایع در کودکان زیر دو سال و در
فصل زمستان) .از بین باکتریهای عامل پنومونی نیز میتوان به
استرپتوكوك پنومونیه (پنوموکوک) ،هموفیلوس آنفلوانزای تیپ  bو
مایكوپالسما پنومونیه اشاره کرد.
چون در کودکان ،پنومونی معموالً به دنبال سرماخوردگی ایجاد
میشود ،عالئمی مثل گرفتگی و آبریزش بینی ،عطسه و گلودرد
معموالً در ابتدا وجود دارند .عالئم تیپیک پنومونی اغلب سریع
پیشرفت میکنند و عبارتاند از :تن ّفس تند و منقطع ،سرفه با یا بدون
خلط (اغلب تدریجاً خلطدار میشود) ،تبولرز و حال عمومی نامساعد.
کودکان چون خلط را میخورند ،ممکن است که دچار استفراغ شوند.
در پنومونیهای باکتریال ،عالئم در کل ،شدیدتر است و بیحالی شدید،
مکرر بهخصوص پس از سرفة شدید یا
تن ّفس مشکل و ته ّوع و استفراغ ّ
طوالنی نیز مشاهده میشود .در موارد خیلی شدید ،تند شدن تن ّفس
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(در شیرخواران بیش از پنجاه تن ّفس در دقیقه و در کودکان زیر پنج
سال بیش از چهل تن ّفس در دقیقه و باالی پنج سال بیش از چهل
تن ّفس در دقیقه) ،درونکشیدگیهای قفسة سینه (در زیر قفسة سینه
یا بین دندهها یا باالی جناغ) در زمان دم و نالة تن ّفسی در زمان بازدم
( )Gruntingرخ میدهد که نیازمند رسیدگی سریع به کودک است.
درد قفسة سینه به دنبال پنومونی بیعارضه به دلیل عدم وجود گیرندة
(رسپتور) درد در ریهها رخ نمیدهد ،ولی در صورت درگیری پلور
(پردههای اطراف ریهها که رسپتور درد دارند) ،درد رخ میدهد که
بیشتر در کودکان بزرگتر به هنگام سرفة شدید یا دم عمیق مشاهده
میشود .در برخی کودکان ،درد معده به علل مجاورت پنومونی تحتانی
با آن یا بلع خلط رخ میدهد .پنومونی آتیپیک ناشی از مایکوپالسما
سن مدرسه و نوجوانان و جوانان رخ میدهد و سیر خفیفتر ولی
در ّ
طوالنیتری دارد .ابتدا بیماران دچار سردرد ،گلودرد با یا بدون تب
خفیف و گذرا (بدون عالئم واضح سرماخوردگی) میشوند و تدریجاً
سرفه بیشتر و خلطدار میشود .کودکان مبتال به آسم نیز معموالً
تشدید عالئم یا حملة آسم را نشان میدهند .در هر كودك -كه دچار
توسط پزشک) یا
عالئم سهگانة تب  +سرفه  +صدای رال (در معاینة ریه ّ
تندی تن ّفس (رجوع شود به عالئم پنومونی) شده باشد -باید تشخیص
پنومونی مورد نظر باشد.
جدی دارد که با درمان مناسب و
پنومونی در کودکان عوارضی ّ
مهم
بهموقع میتوان از بسیاری از آنها جلوگیری کرد .عوارض شایع یا ّ
پنومونی در کودکان عبارتاند از:
 دهیدراسیون (کمبود مایعات بدن) که با عالئم بیحالی یا تشنگی
زیاد و بیقراری ،خشکی چشم و دهان و مخاطات و کاهش ادرار (در
شیرخوار ،خوب خیس نشدن پوشک) تظاهر میکند و اغلب نیازمند
تجویز مایعات وریدی (سرم) است.
 اسهال و استفراغ در پنومونیهای ویروسی هم شایع است و
میتواند احتمال بروز دهیدراسیون را بیفزاید.
 گاهی ممکن است به دنبال پنومونی ،مایعی در اطراف ریهها،
یعنی بین دو الیة پردة اطراف ریهها (در فضای پلور) رخ دهد که به
تجمع هوا در فضای پلور را پنوموتوراکس و
آن افیوژن پلور میگویندّ .
تجمع چرکی در آن را آمپیم مینامند که اغلب نیازمند تخلیه به شیوة
ّ
جراحی است.
ّ
 انتشار عفونت به داخل خون میتواند به عفونت خونی یا سپسیس
منجر شود که با عالئمیچون تب باال ،لرز ،بدحالی شدید و تند شدن
یا مشکل شدن تن ّفس مشخّ ص میشود و نیازمند بستری سریع است.
 آبسه در داخل ریه نیز میتواند به دنبال پنومونی رخ دهد که
جراحی نیاز ندارد ،ولی درمان طوالنی با آنتیبیوتیک تزریقی
اغلب به ّ
(برای شش هفته یا بیشتر) ضروری است.
چطور میتوان از تبدیل سرماخوردگی به بیماریهای
خطرناک پیشگیری کرد؟

پیشگیری از عفونتهای تن ّفسی و سرماخوردگی در کودکان مشکل
است .داروی واقعاً مؤثّری برای جلوگیری از ابتال به سرماخوردگی وجود
ندارد ،ا ّما اقدامات زیر در این زمینه مؤثّرند:
توجه به اینکه ویروسهای سرماخوردگی از طریق عطسه ،سرفه
• با ّ
یا تماس مستقیم با فرد بیمار (دست دادن و روبوسی و  )...یا از راه
تماس غیرمستقیم با وسایل آلودة بیمار منتقل میشوند ،دوری از افراد
بیمار یا محیطهای شلوغ توصیه میشود .فاصلة دست کم یکونیم متر
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ضد ویروس آنفلوانزا نیز هرساله برای
واکسیناسیون بر ّ
کودکان شش ماهه تا پنج ساله یا کودکانی که مبتال به
بیماریهای مزمن قلبی یا ریوی هستند ،توصیه میشود.
این واکسن را باید در اواخر شهریور تا مهرماه هر سال
تزریق کرد.
مکرر دستها
با فرد بیمار از انتقال بیماری جلوگیری میکند .شستن ّ
در ّ
کل افراد خانواده ،ماسک گذاشتن فرد بیمار ،پوشاندن بینی و دهان
در هنگام عطسه یا سرفه با دستمال کاغذی و دفع بهداشتی آن در
سطل زبالة درپوشدار ،همگی در کاهش انتقال بیماری به دیگران
مؤثّرند.
سن کمتر از شش ماه ،دوری از افراد مبتال
• در مورد شیرخواران با ّ
به سرفه یا سرماخوردگی در پیشگیری از ابتال به پنومونی با ویروس
سنسیشیال یا برونشیولیت مفید است و در صورت ابتالی کودکان به
عفونت تن ّفسی همراه با تب ،آنها باید در منزل بمانند.
• سالمتی بدن در پیشگیری از عفونت بسیار مهم است که به معنای
خوردن غذای مناسب سن و سالم ،خواب کافی و ورزش ّ
منظم است.
این مورد درواقع مهمترین راه تخفیف سرماخوردگی و جلوگیری از
عوارض آن است که در قسمت درمان سرماخوردگی بیشتر دربارة آن
توجه داشت که مصرف خودسرانة آنتیبیوتیک
صحبت میکنم .باید ّ
هیچ نقشی در پیشگیری از تشدید یا بروز عوارض آن ندارد.
واکسیناسیون چقدر میتواند در پیشگیری از این
نوع بیماریها مؤثّر باشد؟ از چه واکسنهایی برای کدام
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بیماریها و در چه سنینی میتوان استفاده کرد؟

ضد پنوموکوک ،هموفیلوس آنفلوانزای  bو
واکسیناسیون بر ّ
سیاهسرفه در پیشگیری از بیماریهای تن ّفسی کودکان مؤثّر است که
مورد آخر در کشور ما به صورت معمول بهکار میرود (واکسن ثالث در
دو ،چهار و شش ماهگی و دو یادآور در هجده ماهگی و چهار تا شش
سالگی) و بهتازگی با اضافه شدن واکسن هموفیلوس به واکسیناسیون
کشوری گام جدیدی در کنترل بیماریهای کودکان میهنمان برداشته
ضد ویروس آنفلوانزا نیز هرساله برای کودکان
میشود .واکسیناسیون بر ّ
شش ماهه تا پنج ساله یا کودکانی که مبتال به بیماریهای مزمن قلبی
یا ریوی هستند ،توصیه میشود .این واکسن را باید در اواخر شهریور تا
مهرماه هر سال تزریق کرد.
چه زمانی افراد میتوانند با خودمراقبتی و استفاده از
برخی داروها بعضی از این بیماریها را در خانه درمان کنند؟
و چه زمانی مراجعه به پزشک معالج ضروریست؟

سرماخوردگی ساده و بیعارضه را میتوان در منزل درمان کرد.
سن زیر سه
مواردی که نیازمند مراجعه به پزشک است عبارتاند ازّ :
ماه یا شیرخوار نارس ،تب باالی  39درجه (به شیوة رکتال یا مقعدی)
مکرر ،بیحالی و شیر
یا ادامة تب بیشتر از دو روز ،اسهال یا استفراغ ّ
نخوردن و یا بیقراری مداوم ،سرفة شدید یا تب و سرفه در زیر شش
ماهگی ،مشکل تن ّفسی (یا همان دیسترس تن ّفسی مثل تن ّفس تند یا
مشکل یا همراه با نالة تن ّفسی ،سرفه و رنگپریدگی یا کبودی پوست)،
طی ده روز
ّ
تورم دور پلک ،سردرد یا دلدرد شدید ،عدم بهبودی کامل ّ
و بیماریهای نقص ایمنی یا زمینهای مثل آسم یا نارسایی قلبی.
چه نوع درمانهای خانگیای برای سرماخوردگیهای
خفیف ،خصوص ًا در کودکان وجود دارد؟ چه داروها و موادّ
غذاییای باید مصرف شوند و از چه موادّ ی باید پرهیز کرد؟

همانطور که گفته شد ،مصرف آنتیبیوتیک به درمان
سرماخوردگیها کمکی نمیکند و توصیه نمیشود .در این موارد،
کنترل تب با استامینوفن و یا تنشویه ،استفاده از بخور آب گرم،
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استراحت ،مصرف مایعات کافی و تغذیة مناسب و مکفی کمککننده
خواهد بود .استفاده از قطرة كلرور سدیم یا محلول نرمالسالین برای
شستشوی بینی ،در صورت گرفتگی بینی یا ترشّ ح غلیظ یا چركی از
بینی كمككننده است .کودکان معموالً دچار کماشتهایی میشوند،
بنابراین اگر در منزل مداوا میشوند ،مصرف مایعات کافی ،همچنین
سوپ ،آب جوجه ،فرنی و  ...ضروری است .هر چند پرهیز از غذاهای
محرک نیز ممکن است کمککننده باشد .مصرف
چرب ،سنگین و
ّ
ضد سرفه بدون مشاوره با پزشک ممنوع است ،چراکه سرفه
داروی ّ
ّ
سازوکار دفاعی طبیعی بدن برای پاک کردن مجاری تنفسی از خلط و
ضد سرفه مفید نیستند.
ترشّ حات ناشی از عفونت است .اصوالً داروهای ّ
کودکان مبتال به آسم نیاز به افزایش یا تغییر در داروهای خود دارند که
مشاوره با پزشک در این موارد ضروری است .در هنگام درمان ،مراجعة
مجدد به پزشک در صورت هر گونه شواهدی از پیشرفت عالئم (بدتر
ّ
شدن حال عمومی ،افزایش تب ،یا بروز مشکل تن ّفسی یا تند شدن
طی دو روز از شروع درمان ضروری است.
تن ّفس) یا عدم بهبودی واضح ّ
به عنوان کالم آخر ،توصیة شما به مردم چیست؟

مکرر
توصیة بنده به والدین عزیز این است که اوالً از سرماخوردگی ّ
کودکشان نهراسند ،چرا که دلیلی بر وجود نقص ایمنی یا مشکالت
مکرر با افراد سرماخورده است
دیگر کودک نیست ،بلکه نشانة تماس ّ
(مثل مهد ،مدرسه ،خانوادة پرجمعیت یا پر رفتوآمد) .همچنین از
حد کودک بپرهیزند که نقشی در پیشگیری
گرم نگهداشتن بیش از ّ
از سرماخوردگی ندارد؛ همچنان که تجویز آنتیبیوتیک نیز نقشی
در پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی یا عوارض آن ندارد .در نهایت
راههای پیشگیری ،همچنین موارد لزوم مراجعه به پزشک را فراموش
نکنند .از خداوند سالمتی همة کودکان میهن اسالمیمان را آرزومندم.
تخصص بیماریهای عفونی و تن ّفسی کودکان و نوجوانان ،دانشیار
* فوق
ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،نرسیده به پل بوسار ،مجتمع پزشکان دانا،
طبقة  ،7واحد  71تلفن)013( 33123328-9 :

سینوزیت میتواند با عوارضی مثل سلولیت
(عفونت) دور چشم یا عفونتهای سیستم اعصاب
مرکزی مثل مننژیت همراه شود ،بنابراین درمان
آن با آنتیبیوتیک مناسب (به تجویز پزشک)
ضروری است.

در پنومونی یا عفونت ریه ،انتشار عفونت به
داخل خون میتواند به عفونت خونی یا سپسیس
منجر شود که با عالئمی چون تب باال ،لرز،
بدحالی شدید و تند شدن یا مشکل شدن تن ّفس
ّ
مشخص میشود و نیازمند بستری سریع است.
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نیازها و مشکالت غذایی کودکان
(از یک تا پنج سالگی)
از دو تا پنج سالگی تکامل ذهنی و حرکتی
کودک بهسرعت ادامه مییابد ،ولی سرعت
قدی او کند میشود .نیازهای غذایی
رشد ّ
در این سنینباید تکامل سریع مغزی ،رشد
قدی ،تکامل سیستم ایمنی و انرژی الزم
ّ
برای ف ّعالیت بدنی او را تأمین کند.
تکامل و رشد مغزی از اواسط دوران
* بارداری تا پایان دو سالگی ادامه دارد
دکتر اسماعیل نورصالحی و فسفولیپیدها ،کلسترول ،پروتئین و
انواع گلیکولیپید -که چربی سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع
چندزنجیرهای امگا  3و  6هستند -در ظرفیت تکامل ذهنی کودک
تجمع چربی و پروتئین در
تأثیر میگذارند .تا دو سالگی سرعت ّ
مغز خیلی زیاد است؛ در نتیجه کودک به اسیدهای چرب اساسی و
اسیدهای آمینه نیاز زیادی دارد .آهن نیز یک ما ّدة ّ
مغذی برای تکامل
مغز کودک است کهباید در رژیم غذایی کودک تأمین شود.
یک کودک دو تا سه ساله میتواند از الگوی غذایی خانواده پیروی
کند ،ا ّما غذای کودک باید متن ّوع و بسیار ّ
جذاب تزئین شده باشد تا
باعث تحریک اشتهای او شود .در این سن ،کودک بیشتر تمایل دارد با
همسنّوسالهای خودش غذا بخورد و اگر با اجبار و تهدید به کودک
غذا بدهید ،از غذا خوردن امتناع خواهد کرد و این عادت تا سالها
در او باقی خواهد ماند.

یک کودک دو تا سه ساله
میتواند از الگوی غذایی
خانواده پیروی کند ،ا ّما
متنوع
غذای کودک باید
ّ
و بسیار ّ
جذاب تزئین شده
باشد تا باعث تحریک
اشتهای او شود .در این
سن ،کودک بیشتر تمایل
دارد با همسنّوسالهای
خودش غذا بخورد و اگر
با اجبار و تهدید به کودک
غذا بدهید ،از غذا خوردن
امتناع خواهد کرد

تهیة غذا به
در این سن ،کودک دوست دارد در کنار مادر باشد و در ّ
متوجه کودک نشود،
حدی که خطری
مادرش کمک کند؛ بنابراین تا ّ
ّ
باید اجازه داد تا در کارهای سادة بیخطر به مادر کمک کند تا عالقة
بیشتری به خوردن غذا نشان دهد.
چون کودکان دو تا سه ساله در طول شبانهروز به جنب و جوش
زیاد مشغولاند ،بنابراین غذای مصرفی آنها باید انرژی مورد نیاز آنها
را تأمین کند .وعدههای اصلی غذایی باید حاوی موا ّد نشاستهای مانند
برنج ،نان و سیبزمینی باشد ،زیرا سوختوساز این مواد بهکندی
صورت میگیرد و بهتدریج به موا ّد قندی (گلوکز) تبدیل میشوند؛
مدت انرژی مورد نیاز بدن
در نتیجه این مواد میتوانند در طوالنی ّ
کودکان را تأمین کنند.
از سه تا پنج سالگی کودک شما به مهد کودک و یا کالس
پیشدبستانی میرود و شما کمتر میتوانید وضع غذایی او را تحت
کنترل قرار دهید .بنابراین امکان خوردن غذاهای کمارزش و تنقّالت
زیاد وجود دارد .در نتیجه اگر غذاهای مورد عالقة او -که ظاهر
تهیه شود ،او تشویق میشود تا به
جالبی داشته باشد -در منزل ّ
تهیهشده در خانه
غذاهای
از
ارزش
جای میانوعدههای غذایی کم
ّ
استفاده کند.
ّ
در این سنین کودک تمایل دارد غذایش به صورت تکههای کوچک
حد یک
باشد ،بنابراین میتوان غذای او را به قطعات کوچک و در ّ
لقمه تقسیم کرد تا خوردن آن برای کودک راحت باشد .د ّقت کنید
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حدی که مایلاید کودک شما بخورد در بشقاب او بریزید تا به درخواست او باز غذا در ظرفش ریخته شود.
که همیشه غذا را به مقدار کمتر از ّ
ریختن غذا به مقدار زیاد در بشقاب کودک باعث اضطراب کودک میشود و چون میداند که نمیتواند همة غذای موجود در بشقاب را بخورد ،بیش
از پیش از غذا خوردن خودداری میکند .مادران عزیز مطمئن باشند که اگر غذای کودک به قطعات کوچک تقسیم شود و با حجم کم و به دفعات
مکرر در اختیار کودک قرار گیرد ،عالقة او به غذا خوردن بیشتر خواهد شد.
ّ
کودکان دو تا پنج ساله بیشتر تمایل دارند که غذاهای با حرارت ولرم میل کنند و تمایل به خوردن غذاهای خیلی گرم یا خیلی سرد ندارند.
اهمیت ویژهای برخوردار است .بیشتر خردساالن عالقهای به خوردن غذاهای خیلی نرمشده و
بوی غذا در تصمیمگیری کودک برای غذا خوردن از ّ
یا مخلوطی از چند نوع ما ّدة غذایی نشان نمیدهند .باید سعی کرد که محیط غذا خوردن محیطی شاد و آرامشدهنده برای کودک باشد .محیط
غذا خوردن نباید تبدیل به میدان کارزار بین بزرگترها و کودکان شود ،زیرا باعث بروز تنش عصبی برای هر دو طرف میشود.
مشکالت غذایی در کودکان دو تا پنج ساله
در این سنین ،شخصیت کودک شکل میگیرد و احساس استقالل
میکند و امکان دارد واکنشهای شدید و ناگهانی از خود نشان دهد.
بیشترین مشکل غذایی در این سنین ،بیاشتهایی و امتناع از غذا
حد
توجه بیش از ّ
خوردن است .این موضوع در بیشتر موارد به دلیل ّ
خانوادة کودک به غذا خوردن کودک است که لجباز شدن کودک را
نیز به دنبال دارد.
مهم مشکالت غذایی در این سنین عبارتاند از:
از جمله دالیل ّ
حد غذا ،عدم رعایت
حد مایعات ،نرم کردن بیش از ّ
مصرف بیش از ّ
تن ّوع در موا ّد غذایی ،عدم رعایت نظم در غذا دادن به کودک ،پر کردن
حد ظرف غذای کودک ،اضطراب والدین و واکنش روحی
بیش از ّ
منفی نسبت به یک ما ّدة غذایی.
متعددی برای مقابله با غذا نخوردن
راهکارهای
ّ
توجه شما را به چند
کودک خردسال وجود دارد که ّ
مورد از آنها جلب میکنیم:
 میزان غذا و یا میانوعدههای غذایی که در هر نوبت در اختیار
کودک قرار داده میشود ،باید حجم کمی داشته باشد.
 هر وعدة غذایی را با موا ّد غذایی مورد عالقة کودک شروع کنید.
مدت غذا خوردن کودک در نظر بگیرید،
حد و مرزی برای طول ّ
ّ 
به عنوان مثال نیم ساعت.
 اضافة غذای کودک را از سر سفره بردارید؛ بدون اینکه در مورد
آن با دیگران صحبت کنید.
 سعی کنید که نسبت به غذا خوردن یا نخوردن کودک ،واکنش
نشان ندهید؛ خود را خیلی خوشحال یا ناراحت نشان ندهید تا کودک
اهمیت
ّ
متوجه نشود که غذا خوردن یا نخوردن او تا چه حد برای شما ّ
دارد.
 در حضور کودک در مورد غذا نخوردن او با دیگران صحبت
مهمی میشود
نکنید تا کودک احساس نکند با غذا نخوردن شخصیت ّ
توجه جمع قرار میگیرد.
و مورد ّ
 با زور و تهدید و یا خواهش و تم ّنا به کودک غذا ندهید.
باالخره از همه مهمتر ،هر چند مشکل است ا ّما آرامش و خونسردی
خود را حفظ کنید .سعی کنید کودک همزمان با سایر اعضای خانواده
حد امکان به کودک اجازه دهید با غذا بازی کند تا
غذا بخورد و در ّ
غذا خوردن برایش ّ
لذتبخش و سرگرمکننده باشد.
متخصص کودکان و نوزادان
*
ّ
نشانی :چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق ،ساختمان صدرا
تلفن33332119 :

نخوردن صبحانه در کودکی
=
دیابت نوع دوم در بزرگسالی
سالمانه :پژوهشی جدید نشان میدهد :کودکانی که صبحانه
نمیخورند ،نسبت به انسولین مقاومت بیشتری نشان میدهند.
به گزارش دیلیمیل ،خوردن ّ
منظم صبحانه میتواند محافظ
مناسبی در مقابل دیابت نوع دوم باشد .محقّقان بریتانیایی
بچههایی که هرروز صبحانه نمیخورند ،خطر رشد
میگویندّ :
و گسترش نوع دوم بیماری دیابت را در سنین باالتر در خود
افزایش میدهند.
یکی از عوامل کلیدی در بیماری دیابت مقاومت در برابر
انسولین است که صبحانه نخوردن احتمال بروز این عامل را باال
میبرد .محقّقان با مشاهدة بیش از چهار هزار دانشآموز ابتدایی
بریتانیایی ن ُه و ده ساله به این نتیجه رسیدند که بچههایی که
وعدة صبحانة خود را نمیخورند ،نشانگرهای خونی مرتبط با
دیابت را در مقایسه با کسانی که از این وعده طفره نمیروند،
دارند .این افراد پس از نخوردن صبحانه میزان انسولین باالتری
داشتند و بدن آنها برای پاسخدهی به این هورمون -که
وظیفة تنظیم قند را در جریان خون دارد -کمتوانتر بود .این
بچهها فشار خون باالتری نیز در مقایسه با آنهایی که صبحانه
ّ
میخوردند ،داشتند.
به گفتة محقّقان ،خوردن ّ
منظم صبحانه ،بهویژه مصرف
غالت سرشار از فیبر میتواند سریعتر با ایجاد و گسترش خطر
دیابت نوع دوم مقابله کند .البته دلیل اصلی این ارتباط مشخّ ص
نشده است ،ا ّما دانشمندان احتمال میدهند که نخوردن یک
صبحانة سالم احتمال خوردن غذاهای پرچرب را در باقی روز
افزایش میدهد .به همین دلیل است که پزشکان معتقدند که
نخوردن صبحانه منجر به اضافهوزن هم میشود ،چراکه الگوی
غذا خوردن در باقی روز را تعیین میکند .خوردن صبحانه در
هرروز صبح احتمال خوردن لقمههای غذایی سنگین انرژیزا و
چرب را در ساعاتماندة روز کاهش میدهد.
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معنـای بـازی
قسمت دوم

اصول برقراری ارتباط با کودکان
فرایند برقراری ارتباط با کودکان از منظر کودکمحوری ،بر اصول زیر دربارة کودکان مبتنی است؛
اصولی که چهارچوب تجربی نگرشهای درمانگر را در مورد کودکان که بازتاب بیرونی یافته ،تشکیل
میدهد.
اکرم پژاوند

*

این اصول به شرح زیر هستند:

کودکان مینیاتوری از بزرگساالن
نیستند و درمانگر به گونهای با آنها

برخورد نمیکند که گویی کودکان این
گونهاند.
کودکان انساناند .آنها میتوانند رنج
و شادی و هیجانی عمیق را احساس کنند.
کودکان یگانهاند و شایستة احترام.

درمانگر یگانه بودن هر کودک را ارج مینهد
و به شخص کودک احترام میگذارد.
کودکان انعطافپذیرند .کودکان از
قابلیت زیادی برای غلبه بر موانع و مشکالت
زندگی خود برخوردارند.
کودکان تمایلی ذاتی به رشد و

بالندگی دارند .آنها دارای خرد شهودی
درونیاند.
کودکان میتوانند خود را بهدرستی
هدایت کنند .آنها میتوانند به شیوههایی

خلاّ قانه با جهان مواجه شوند.

زبان طبیعی کودکان بازی است و
برای آنها استفاده از این ابزا ِر خودبیانگری
راحتتر از هر وسیلة دیگر است.
کودکان حق دارند خاموش بمانند.

درمانگر به تصمیم کودک برای سخن
نگفتن احترام میگذارد.
کودکان موقعیت درمانی را به هر

جا که الزم بدانند میکشانند .درمانگر
معین کند که کودک چه
تالش نمیکند ّ
هنگام و چگونه باید به بازی بپردازد.
سرعت رشد کودکان قابل افزایش

نیست .درمانگر به این مسئله اذعان دارد
و با فرایند رشد کودک صبورانه برخورد
میکند.

معینی
کودکان به نوبة خود «شخص» هستند .چنین نیست که آنها پس از آنکه به ّ
سن ّ
رسیدند یا واجد مالکهای مشخّ صی شدند« ،شخص» تلقّی شوند .هر کودک شخصیتی یگانه
و منحصر بهفرد است و این یگانه بودن به هیچ یک از افراد مهم در زندگی او وابسته نیست؛
اهمیت اشخاص پیرامون کودک ،تابع رفتار کودک و منحصر به رفتارهای او نیست.
همچنین ّ
در نتیجه ،کودکان به این دلیل شایستة احتراماند که افرادی دارای ارزش و شأن هستند.
درمانگری که با کودک به منزلة یک شخص برخورد میکند ،یگانه بودن کودک را میپذیرد و
ضر و ر تی
محترم میشمارد .کودکان ،به خودی خود ،شخص هستند؛
ندارد که آنها این عنوان را کسب کنند.
مدتی کمابیش طوالنی با کودکان
هر کس که ّ
به سر برده باشد ،بهخوبی میداند که هر گاه
کودکان به شیوههای اختصاصی و منحصر
بهفرد خود به اکتشاف در پیرامون خویش
بپردازند ،شخصیتها و رفتارهای متن ّوعی را
ذرت روی
هویدا میکنند .بعضی کودکان مانند ّ
تحرک به هر
آتشاند :آنها با موجی از انرژی و ّ
کاری میپردازند.
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هر گاه چیز تازهای به ذهنشان برسد ،برای به فعلیت درآوردن این
اندیشة جدید و جالب ،با شیفتگی و جنبوجوش قدم برمیدارند.
توجهشان
آنها به زنبور شباهت دارند؛ میتوانند هر زمان که چیزی ّ
را جلب کند ،ابتدا در ظاهر بیحرکت در نقطهای بال بزنند و بعد
یکباره با حملهای شدید و پرسروصدا به سمت آن شیء هجوم
توجهشان را جلب کند.
بیاورند و باز منتظر چیز دیگری شوند که ّ
برخی از کودکان مانند قارچ هستند؛ ظرف یک شب میرویند و
شکوفا میشوند و برخی دیگر همانند ارکیده هستند؛ شکوفا شدن
آنها به هفت تا دوازده سال زمان نیاز دارد.
توجه و مهربانی و پذیرش گرم و صمیمانه
ّ
در زمینة مهربانی و پذیرش گرم و صمیمانه ابتدا باید بر ضرورت
پذیرش خویشتن در درمانگر تأکید کرد .همراهی درمانگر با کودک،
ارتباطی عینی نیست که نوعی پذیرش مکانیکی کودک در آن موجود
باشد ،بلکه تداومی از خویشتن است که در نزد خود ،پذیرفتنی است
و خود نیز بر همان مبنا با دیگران ارتباط برقرار میکند .پذیرش از
سوی کودکان ،بیتظاهر و ظاهرسازی و اساساً غیرمشروط است .از
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تجربههایی که با کودکان داشتهام ،دریافتهام که کودکان مرا به خاطر
شخص خودم و چگونه بودنم دوست دارند .آنها تالش نمیکنند تا
من را تحلیل کنند یا حالتهای من را تشخیص دهند .آنها من را،
ق ّوتها و ضعفهایم را میپذیرند .برخوردار بودن من از پذیرش آنها،
به من امکان داده که شخص خود را بیش از پیش بپذیرم.
محبتی ،احترام مثبت قائل بودن برای
ویژگی چنین پذیرش و
ّ
محبت و عالقهای
کودک به منزلة انسانی ارزشمند است .درمانگرّ ،
واقعی و غیرمشروط به کودک دارد .او چنین عالقهای را بهواقع در
خود جاری مییابد؛ این عالقه نگرشی ذهنی دربارة احترام قائل بودن
برای دیگران و پذیرش ارزش و شأن آنها نیست که فرد بتواند آنها
تخصصی مشاوره یا روانشناسی کسب
را از مطالعة متون یا درسهای ّ
کند .درمانگر بهراستی به کودک عالقه دارد و ارج و قربی واقعی برای
وجود کودک قائل است .در نتیجه ،جایی برای ارزیابی یا قضاوت باقی
نمیماند .عالقة تجربی او بر تعامالت موجود در ارتباط و شناختن
شخص کودک مبتنی است و بنابراین ،خودبهخود در نخستین دقایق
مواجهه با کودک و در عمیقترین سطح ممکن پدید نمیآید و نیز
چنانچه راجرز ( )1977اشاره کرده است ،به معنای آن نیست که
درمانگر در تمامی لحظهها عالقهای بیقید و شرط در وجود خود
محبت و پذیرش بیقید و شرط ،پدیدهای از نوع همه یا هیچ
بیابدّ .
متعدد است که از احساس عمیق
نیست ،بلکه پدیدهای دارای درجات
ّ
و دائمی بازیدرمانگر و اعتقاد او به زندگی کودکان و ارزشمندی
آن ناشی میشود و در ارتباط او با کودک تجلّی مییابد .کودک در
مواقعی که گستاخ ،کجخلق ،خشمگین یا تدافعی است ،به اندازة
مواقعی که مشارکتجو ،شادمان یا خوشخلق است ،محترم و عزیز
محبت و پذیرش صمیمانه ،به کودک امکان و اختیار
شمرده میشودّ .
ً
آن را میدهد تا در مجاورت درمانگر در اتاق بازی کامال خودش باشد.
آنچه کودکان در بازیدرمانی میآموزند
از آنجا که اکثریت کودکانی که برای بازیدرمانی ارجاع داده
میشوند ،به نوعی در ف ّعالیتهای درسی شرکت میکنند ،بجاست
که سؤالهایی دربارة یادگیری در این رویکرد مطرح شود .بیشتر
معلّمان روزانه وقت خود را در کمک به یادگیری کودکان سپری
میکنند .بنابراین طبیعی است که آنها بخواهند بدانند که کودکان
در بازیدرمانی چه چیزی میآموزند ،بهویژه اگر الزم باشد که
کودک برای شرکت در جلسات بازیدرمانی ،در بخشی از ساعتهای
آموزش خود حاضر نشود .در واقع ،بازیدرمانی برای کودکان تجربة
یادگیری منحصر بهفردی است که در مناسبترین شرایط ممکن
برای ارتقای رشد مطلوب صورت میگیرد و بر این اساس ،از
دیدگاه تح ّولینگر اهدافی همسو با اهداف مدرسه دارد ،یعنی
یاری به کودکان برای آموختن دربارة خود و دنیا .بازیدرمانی
با کمک به کودکان در شناختن و پذیرفتن خود ،به رشد
و تح ّول کودکان یاری میرساند .بازیدرمانی همچنین از
طریق کمک به کودکان در آمادگی برای بهرهمندی از
تجربههای یادگیریای که معلّمان فراهم میکنند ،به
دستیابی به هدف گستردهتر مدرسه -که همانا یادگیری
دربارة دنیاست -یاری میرساند .کودکانی که مضطرب
یا نگران باشند ،خودپندارة ضعیفی داشته باشند ،در
محیط خانواده با طالق دست به گریبان باشند یا روابط
خوبی با خواهران و برادران خود نداشته باشند ،حتّی
با آموزشهای ماهرترین معلّمان هم به حداکثر توان
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یادگیری دست نمییابند .به این ترتیب بازیدرمانی ،یاوری برای
محیط آموزشی است ،تجربهای است که به کودکان کمک میکند تا
فرصتهای یادگیری در کالس درس را به حداکثر برسانند.
اتاق بازی و وسایل آن
اهمیت زیادی دارد ،زیرا نخستین تأثیر
فضای حاکم بر اتاق بازی ّ
را بر کودک میگذارد .اتاق بازی باید دارای ج ّوی مخصوص به خود
باشد که این پیام روشن را با صمیمیت به کودک انتقال دهد« :این
بچههاست» .ایجاد محیطی که در نظر کودکان،
جا جایی مخصوص ّ
حساس از ماهیت
درکی
و
تالش
ریزی،
ه
برنام
مستلزم
صمیمی باشد،
ّ
کودکی است .کودکان به احتمال زیاد در محلهایی احساس راحتی
حسی از آزادی بر آن حکمفرما باشد که به کودک چنین
میکنند که ّ
بگوید« :تو آزادی که از چیزهایی که این جا هست استفاده کنی.
خودت باش .برو بگرد» .احساس کودک در اتاق بازی باید به گونهای
باشد که گویی با اشیای آشنایش روبهرو میشود .ظاهر اسباببازیها
و وسایل بازی باید به گونهای باشد که به کودک بگوید« :بیا من را
بردار» .پیدا کردن چنین احساسی در اتاقی تازه و پر از اسباببازیهای
جدید دشوار است .معموالً چنین اتاقی احساس غرابت ایجاد میکند.
ّ
محل راحتی برای کودک تبدیل شود
برای آنکه اتاق بازی جدید به
و او را به تعامل دعوت کند ،تالش و خلاّ قیت زیادی مورد نیاز است.
ایجاد تصویر مثبتی از خود
بسیاری از کودکانی که به بازیدرمانی نیاز پیدا میکنند ،تصویر
ضعیفی از خود دارند .بنابراین فراهم کردن اسباببازیها و موا ّدی از
قبیل خمیر بازی ،مداد رنگی و قطعههای خانهسازی -که تسلّط یافتن

کودکان به نوبة خود
«شخص» هستند.
چنین نیست که آنها
سن
پس از آنکه به ّ
مع ّینی رسیدند یا واجد
ّ
مشخصی
مالکهای
شدند« ،شخص» تلقّی
شوند .هر کودک
شخصیتی یگانه و منحصر
بهفرد است و این یگانه
بودن به هیچ یک از
افراد مهم در زندگی او
وابسته نیست؛ همچنین
اهمیت اشخاص پیرامون
ّ
کودک ،تابع رفتار کودک
و منحصر به رفتارهای او
نیست.
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بر آنها و دستورزی با آنها راحت است -برای ایجاد این احساس
در کودکان ضروری است که «من میتوانم برای خودم کار کنم .من
میتوانم مو ّفق باشم» .این احساسات بعدها به سراسر زندگی کودک
تعمیم مییابد .تسلّط یافتن بر اسباببازیهای پیچیده و مکانیکی
دشوار است و امکان دارد این وسایل به تداوم خودپندارة ضعیفی که
در کودک وجود دارد ،دامن بزنند.
ایجاد خودشناسی
خودشناسی در صورتی از دل تعامل کودک با درمانگر سر برمیآورد
که کودک آنقدر احساس ایمنی کند تا خودش باشد ،تا احساسات
خود را ابراز کند .بهتدریج کودک این احساسات را ابراز میکند و با
س آنها از سوی درمانگر مواجه میشود .ابتدا پذیرش
پذیرش و انعکا 
درمانگر را درونفکنی میکند و بعد خود را بهتر درک میکند .تن ّوع
اسباببازیها و وسایل مختلف مانند عروسک معمولی و عروسکهای
بادشدنی ابراز احساسات گوناگون را تسهیل میکند و از این طریق،
به خودشناسی کودک و درک او از خود یاری میرساند.
امکان به دست آوردن کنترل خود
پیدایش کنترل خود از دل تعامل میان مسئولیت کودک در
تصمیمگیریها ،انتخاب بدون مداخله یا هدایت بزرگساالن و از طریق
تبدیل رفتارهای غیرقابل پذیرش به مسیر رفتارهای قابل کنترل و
پذیرفته سر برمیآورد .ماسه وسیلهای فوقالعاده برای ابراز احساسات
حد و مرز و پیدایش کنترل خود امکانات فراوانی
است و برای تعیین ّ
را فراهم میکند.
* کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
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زپشكي و سالمت

چـرا

تبخـال

میزنیم؟

تبخال یا هرپس لب و دهان ،عفونت ناحیة
دهان با ویروس هرپس سیمپلکس است که
یک بیماری مسری و شایع است و حدود یک
درصد مراجعة بیماران به پزشکان عمومی را
شامل میشود .عفونت اولیه با این ویروس
اغلب در کودکی اتّفاق میافتد و بیشترین
عفونت اولیه با این ویروس در سنین زیر
بیست سال روی میدهد.
*
دکتر لیدا محفوظی
زمانی که این ویروس برای اولین بار وارد
بدن فرد میشود ،عالئمی مانند تب ،درد بدن و بیحالی ،درد دهان و
تورم گردن ،تاولهای دردناک روی لب و داخل دهان و بینی و
گلوّ ،
گلو ایجاد میکند که بهتدریج این تاولها تبدیل به زخم و پوستهدار
میشوند .این عالئم ده تا چهارده روز طول میکشد و بهتدریج بهبود
مییابد .در تعدادی از افراد این ویروس در سلولهای عصبی ناحیة
صورت به حالت نهفته تا پایان عمر شخص باقی میماند و در فواصل
زمانی به تناوب دوباره ف ّعال میشود و عالئم آن -که البته خفیفتر و
کوتاهتر از عفونت اول است -بهصورت تبخال ظاهر میشود.
عواملی که باعث عود تبخال میشوند ،عبارتاند از :نور شدید آفتاب،
تب ،دورة قاعدگی در خانمها ،استرس ،خستگی ،تغییرات هورمونی،
عفونت تن ّفسی فوقانی ،حرارت محیطی بسیار باال یا پایین ،ضعف
جراحیهای دهان و دندان.
سیستم ایمنی ،دستکاری و ّ
عالئم تبخال عبارتاند از :تاول یا زخمهای ریز روی لب ،دهان ،زبان،
بینی و لثه همراه با التهاب و قرمزی ،درد سوزشی در اطراف تاولها و
گزگز یا خارش در نزدیکی لبها .یک روز قبل از شروع تبخال سوزش،
درد ،خارش و گزگز روی لب یا دهان ایجاد میشود .تعداد عود بهطور
متوسط دو تا شش بار در سال است .گاهی برخی از بیماران آفت دهانی
ّ
را به اشتباه تبخال مینامند ،در حالی که آفت دهانی بهصورت زخم
سفید یا قرمز دردناک و بدون تاول روی زبان یا داخل دهان بهوجود
میآید و علّت آن هنوز شناخته نشده است .ویروس هرپس در بزاق فرد
مبتال وجود دارد و بهراحتی از راه بوسیدن و استفاده از قاشق و چنگال
و حوله یا تیغ ریشتراشی فرد مبتال و یا انواع دیگر تماس نزدیک ،به
فرد تماسیافته منتقل میشود.
تشخیص تبخال بسیار آسان و اغلب از روی عالئم بالینی است و
نیاز به تست تشخیصی آزمایشگاهی نیست .اولین نوبت عفونت هرپس
ضد ویروسی دارد ،ا ّما تبخال راجعه اغلب نیازی
دهانی نیاز به درمان ّ
ضد ویروسی ندارد و از برخی درمانهای موضعی میتوان
به درمان ّ
استفاده کرد .بهطور معمول تبخال عارضة شدیدی ایجاد نمیکند ،ا ّما
در موارد کمی ،مث ً
ال در درگیری چشم با این ویروس ممکن است

مکرر است که
مشکالت بینایی ایجاد شود .عارضة دیگر عودهای بسیار ّ
ضد ویروسی مداوم دارد .مشکالت دیگر شامل گسترش
نیاز به درمان ّ
آن به نقاط دیگر پوست و احشاست که بیشتر در افراد با ضعف سیستم
ایمنی شدید بدن مث ً
ال در افراد مبتال به ایدز اتّفاق میافتد .تبخال
معموالً بعد از هفت تا ده روز خودبهخود بهبود مییابد ،ا ّما در صورتی
که عالئم آن شدید و یا طوالنی شود و یا در نزدیکی چشم باشد و
یا فرد ،بیماری زمینهای و یا ضعف سیستم ایمنی داشته باشد ،مثل
مصرف داروهای خاص مثل کورتون و  ...باید به پزشک مراجعه کند.
برای پیشگیری از بهوجود آمدن تبخال اقداماتی را میتوان انجام
داد:
ضد آفتاب یا اکسید روی در هنگام
 استفاده از پمادهای حاوی ّ
خروج از خانه
 استفاده از کرمهای مرطوبکننده برای جلوگیری از خشک شدن
حد لبها
بیش از ّ
 اجتناب از تماس مستقیم با ضایعات هرپسی فرد مبتال
 شستشوی حوله و لباسهای زیر با آب داغ
 عدم استفاده از ظروف غذاخوری مشترک با فردی که مبتالست
 استفاده نکردن از لوازم آرایشی فرد مبتال.
اقدامات درمانی برای تبخال عبارتاند از :استفاده از مس ّکنهای
خوراکی یا موضعی مثل استامینوفن و ایبوپروفن ،ژل ،اسپری یا
ضد درد یا بیحسکنندة
ضد عفونیکننده یا ّ
دهانشویههای حاوی موا ّد ّ
ضد ویروس مثل آسیکلوویر
موضعی .تجویز پمادهای حاوی داروهای ّ
تأثیر چندانی در بهبودی سریعتر تبخال و یا پیشگیری از عودهای
بعدی ندارد ،ا ّما ممکن است برخی پزشکان آن را تجویز کنند.
ضد ویروس خوراکی در درمان تبخال در افراد
استفاده از داروهای ّ
با ایمنی طبیعی جایگاهی ندارد ،ا ّما در موارد شدید و یا در بیماران با
ضد
ضعف سیستم ایمنی تجویز میشود .درمان پیشگیرانه با داروهای ّ
ویروس خوراکی برای عود تبخال در افراد سالم توصیه نمیشود ،ا ّما در
مکرر و یا شدید تبخال و یا در بیماران با ضعف سیستم
افراد با عودهای ّ
ایمنی مفید است .در مورد استفاده از داروهای موضعی برای پیشگیری
از تبخال مطالعاتی انجام شده و تأثیر آسیکلوویر  +هیدروکورتیزون
موضعی گزارش شده است.
متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن
تخصصی بیمارستان رازی
نشانی :خیابان سردار جنگل ،کلینیک فوق
ّ
تلفن33541001-2 :
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مشمیه

شبکیه
جسم مژگانی

آب مـروارید

قرنیه

عنبیه

عصب بینایی

عدسی
زاللیه

صلبیه

نقطه کور
دکتر حسین یوردخانی

زجاجیه

*

آب مروارید چیست؟
به وجود کدورت در عدسی طبیعی چشم
آب مروارید میگویند که ممکن است سبب
اختالل در دید شود یا اختاللی در دید ایجاد
نکند .اغلب موارد آب مروارید به دلیل افزایش
سن است؛ به همین دلیل این عارضه در
افـراد مسنتر بیشتر دیده میشود .در هشتاد
سالگی حدود نیمی از آمریکاییها آب مروارید
دارند یا تحت عمل آب مروارید قرار گرفتهاند.
آب مروارید میتواند یک یا دوطرفه باشد و
از یک چشم به چشم دیگر منتقل نمیشود.
عدسی چیست؟
عدسی طبیعی قسمت ش ّفافی است که
در پشت مردمک و عنبیه قرار دارد و به
ایجاد تصویر در روی شبکیه کمک میکند.
وقتی تصویر روی شبکیه تشکیل شود،
سیگنالهای عصبی به مغز فرستاده میشوند
و ما میتوانیم ببینیم .به همین دلیل برای
تشکیل تصویر خوب باید عدسی ش ّفاف باشد؛
در غیر این صورت تصویر کدر خواهد بود.
انواع آب مروارید کداماند؟
همانطور که ذکر شد ،شایعترین علّت
آب مروارید کهولت سن است .علل دیگر
عبارتاند از:
 آب مروارید مادرزادی
 آب مروارید به دلیل ضربه و جراحات
چشم که گاهی سالها بعد از ضربه بهوجود
میآید.
 آب مروارید ثانویه :گاهی پس از
جراحی آب
جراحیهای چشم مثل عمل ّ
ّ
سیاه دیده میشود و در بیماریهایی مثل
دیابت و در افرادی که داروی کورتون استفاده
میکنند ،با شیوع بیشتری دیده میشود.
 آب مروارید به دلیل رادیاسیون
( Ionizingو  Infraredو.)UV

چرا آب مروارید ایجاد میشود؟
قسمت عمدة عدسی چشم از آب و پروتئین تشکیل شده است .پروتئینها طوری قرار
تجمع پیدا
گرفتهاند که در حالت طبیعی ،عدسی ش ّفاف است .گاهی با افزایش سن ،پروتئینها ّ
میکنند و ناحیة کوچکی از عدسی کدر میشود .در طول زمان ممکن است کدورت بزرگتر
شود و اختالل بینایی ایجاد کند .محقّقان به علل دیگر مثل دیابت و کشیدن سیگار در ایجاد
آب مروارید مشکوک هستند.
در چه سنّی احتمال آب مروارید زیاد است؟
آب مروارید دوران کهولت یا وابسته به سن به این معنی نیست که آب مروارید فقط در افراد
مسن دیده میشود .این عارضه در دهة چهارم و پنجم زندگی نیز دیده میشود ،ولی اغلب در
این سنین اختالل دید رخ نمیدهد و معموالً بعد از حدود شصت سالگی ،آب مروارید سبب
کاهش دید میشود.





عوامل خطر آب مروارید کداماند؟
افزایش سن
بعضی بیماریهای خاص مثل دیابت
استفاده از سیگار و الکل
مدت طوالنی در معرض نور خورشید.
قرار گرفتن به ّ

دید دارای آب مروارید

دید طبیعی

21

چگونه میتوان از بینایی محافظت کرد؟
استفاده از عینک آفتابی و کاله لبهدار برای حفاظت از اش ّعة ماوراء
بنفش ممکن است در تأخیر ایجاد کاتاراکت نقش داشته باشد .کشیدن
سیگار باید متو ّقف شود .محقّقان عقیده دارند که تغذیة خوب (شامل
سبزیجات با برگ سبز ،میوهها و غذاهای محتوی آنتیاکسیدان) به
کاهش خطر کاتاراکت وابسته به سن کمک میکنند.
در شصت سالگی یا بیشتر باید حداقل هر دو سال معاینة کامل
چشمپزشکی انجام شود و عالوه بر آب مروارید ،پزشک باید نشانههای
دژنرسانس وابسته به سن ،آب سیاه و اختالالت دیگر بینایی را بررسی
کند.
عالئم آب مروارید چیست؟
شایعترین عالئم عبارتاند از:
 دید تار یا ابری
 کمرنگ شدن رنگها
 خیرگی ،نور خورشید و المپها ممکن است بسیار روشن به نظر
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آید و ممکن است دور نورها هالهای دیده شود.
 دید کم در شب
شدت کاتاراکت این
 دوبینی یا چندبینی در یک چشم (با افزایش ّ
عالئم ممکن است از بین برود)
 تغییرات سریع در شمارة عینک یا لنز تماسی.
البته این عالئم ممکن است نشانة مشکالت دیگر چشم باشد،
بنابراین معاینة چشمپزشکی الزم است.
چگونه آب مروارید تشخیص داده میشود؟
حدت بینایی؛ معاینه
از طریق معاینة کامل چشم شامل ارزیابی ّ
پس از ریختن قطرة گشادکنندة مردمک که ارزیابی عدسی ،شبکیه،
عصب بینایی و اندازهگیری فشار داخل چشمی را شامل میشود .البته
گاهی تستهای دیگر نیز الزم میشود.
متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه
* ج ّراح و
ّ
نشانی :گلسار ،بلوار نماز ،ساختمان جرجانی تلفن33730173 :

اختالل در خواب نوجوانانی که زمان زیادی در برابر نمایشگرها
قرار میگیرند!
ایرنا :نتایج پژوهش محقّقان نروژی نشان میدهد :نوجوانانی که زمان زیادی را در برابر صفحههای نمایش تلویزیون ،رایانه ،تبلت ،تلفن همراه و
کنسولهای بازی سپری میکنند ،بهسختی به خواب میروند و زمان کمتری میخوابند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این بررسی -که روی ده
هزار نوجوان نروژی بین شانزده تا نوزده ساله صورت گرفته است -نشان میدهد :نوجوانانی که زمان زیادی در برابر نمایشگرها قرار میگیرند ،هنگام
خواب بیش از یک ساعت طول میکشد تا به خواب روند.
این اختالل در افرادی که بیش از چهار ساعت در
روز (خارج از ساعت مدرسه) در مقابل نمایشگرها
هستند ،در مقایسه با کسانی که کمتر از یک ساعت
به نمایشگرها چشم میدوزند 49 ،درصد بیشتر است.
براساس این پژوهش -که نتایج آن در مجلّة پزشکی
آنالین  BMJ Openمنتشر شد -این اختالل در کسانی
که یک ساعت پیش از خواب به صفحههای نمایش نگاه
میکنند ،بیشتر است.
متوجه شدند :افرادی که در طول
همچنین محقّقان
ّ
متعددی استفاده میکردند ،در مقایسه
روز از دستگاههای
ّ
با کسانی که فقط از یک دستگاه استفاده میکردند،
مشکالت بیشتری در خوابیدن داشتند و زمان کمتری
میخوابیدند .به این ترتیب ،احتمال خواب کمتر از پنج
ساعت در طول شب در نوجوانانی که از دو یا سه دستگاه
استفاده میکردند ،پنجاه درصد بیشتر از همساالنشان
بود که فقط از یک دستگاه استفاده میکردند .این
احتمال در افرادی که از حداقل چهار دستگاه استفاده
میکردند ،به  75درصد رسید .محقّقان بر این باورند که
صفحههای نمایش ،باعث تحریک سیستم عصبی میشود
و نور ساطعشده از آن در ریتم شبانهروزی معمول بدن
تغییر ایجاد میکند.
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ضـربه
به
دندانهای جلو
دکتر سیدمصطفی سیدجوادین

*

تروما (ضربه) به دندانهای بیرونزدة قسمت قدامی (جلویی) آروارة
باال بهک ّرات در دوران کودکی ،خصوص ًا هنگام ف ّعالیتهای ورزشی،
نزاعهای کودکانه یا تصادفها رخ میدهد که در اکثر موارد آسیبهای
جدی و غیرقابل برگشت به ساختار دندانها و بافتهای نگهدارندة
ّ
آنها (لثه و استخوان آلوئل پشتیبان) را به همراه دارد.
علل
فک باال و شیب زیاد دندانهای قدامی ّ
جلو بودن ّ
فک باال به دلیل
وجود ناهنجاری فکین  Cl2/1دلیل اصلی در معرض خطر بودن این
دندانها نسبت به تروماست .با اصالح ناهنجاری فکین با ارتودنسی و
ارتوپدی فک در دوران رشد کودک ،رشد فکها هدایت میشود و از
جلو آمدن ّ
فک باال ممانعت میشود .همچنین شیب دندانهای قدامی
باال کاهش مییابد و از خطر آسیب دیدن در امان خواهند ماند.
طبقهبندی
ضربه به دندانها میتواند باعث موارد زیر شود:
 شکستگی و لبپریدگی تاج دندان بدون درگیری یا با درگیری
پالپ (عصب دندان)
 شکستگی ریشة دندان
 شکستگی استخوان نگهدارندة اطراف ریشه
 خارج شـدن کامل دندان از حفـرة دندانی خود کهAvulsion
نامیده میشود.
 نکروز پالپ (مرگ عصب دندان)
 جابهجایی طرفی دندان ()Luxation
 فرورفتن دندان در حفرة خود ()Intrusion
 انکیلوز (اتّصال میکروسکوپی سطح ریشة دندان با استخوان اطراف)
 تحلیل داخلی و یا خارجی ریشه
 ترکیبی از موارد ذکر شده.
تشخیص
تشخیص شامل موارد زیر است:
 تاریخچة پزشکی و دندانی
 معاینة کلینیکی و دندانی



معاینة رادیوگرافی

تهیة تاریخچة مختصر از چگونگی ،زمان وقوع ،سن و تاریخچة
ّ
پزشکی فرد آسیبدیده الزم است .معاینة کلینیکی دندان آسیبدیده،
لمس بافت پشتیبان برای بررسی لقی و جابهجایی استخوان نگهدارنده
تهیة رادیوگرافی برای تشخیص شکستگی ریشة دندان و استخوان
و ّ
فک الزم است.
برای تشخیص شکستگی ریشه معموالً دو رادیوگرافی پری اپیکال
تهیه میشود.
با دو زاویة عمودی کمی متفاوت (در ّ
حد ده درجه) ّ
رادیوگرافی پانورامیک ( )O.P.Gو در صورت لزوم سیتیاسکن
میتواند مفید باشد.
مدتی (معموالً یک ماه) به آزمایشهای
دندانهای آسیبدیده تا ّ
حیات پالپ (عصب دندان) به دلیل شوک وارده پاسخ مناسب
نمیدهند .بنابراین این آزمایشها معموالً در مراحل بعدی (چند
هفته بعدتر) انجام میشوند .تستهای پالپ شامل تستهای حرارتی
متخصص درمان
(گرما و سرما) و الکتریسیته است که دندانپزشک
ّ
ً
ریشه برای بررسی واکنش نشان دادن عصب دندان و احتماال زنده
بودن آن (از لحاظ خونرسانی) انجام میدهد .البته بررسی تغییر رنگ
تاج دندان ،وجود دردهای خودبهخود ،آبسه و عفونت لثة ناحیة ریشة
دندان هم در تشخیص نکروز مفید است.
پیشآگهی
مدت زمان ضربة
شدت ،جهت و ّ
سن بیمارّ ،
پیشآگهی بستگی به ّ
وارده به دندان دارد .در سنین پایین و قبل از تکمیل طول ریشه و
بسته شدن انتهای ریشه به دلیل نرم بودن و انعطافپذیری استخوان
نگهدارندة ریشة دندان و خونرسانی بهتر ریشه ،احتمال شکستگی
مجدد و زنده ماندن بعدی عصب
ریشه کمتر و برقراری خونرسانی
ّ
دندان بیشتر است.
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در مواردی که شکستگی تاج دندان رخ میدهد،
شدت ضربة وارده احتمال
به دلیل کاسته شدن از ّ
شکستگی ریشه کمتر رخ میدهد .شکستگیهای تاج
دندان ،خصوصاً مواردی که پالپ درگیر نشده است،
پیشآگهی بهتری نسبت به شکستگی ریشه دارند.
مواردی از شکستگیهایی که یک سوم انتهایی طول
ریشه را درگیر کرده ،نسبت به مواردی که یک سوم
باالیی یا میانی ریشه را درگیر کرده است ،پیشآگهی
بهتری دارند .در موارد اینتروژن دندان (فرورفتن دندان
در حفرة خود) خطر نکروز و آسیب ریشة دندان زیاد
است.
درمان
بسته به نوع و میزان آسیب وارده ،درمان میتواند
شامل موارد زیر باشد:
 درمان ریشة دندان در موارد نکروز پالپ
 Splint یعنی اتّصال دندان آسیبدیده با سیم و
کامپوزیت (ما ّدة همرنگ دندان) به دندانهای مجاور در
موارد شکستگی ریشه ،شکستگی و جابهجایی استخوان
نگهدارندة ریشة دندان و لقی آن
 جاگذاری دندان در حفرة دندانی خود وSplint
آن در موارد ( Avulsionخارج شـدن کامل دندان از
حفـرة دندانی)
 بازسازی قسمت شکستة تاج دندان با کامپوزیت
 خارج کردن دندان و جاگذاری ایمپلنت به جای آن
در صورت عدم مو ّفقیت کامل
 رعایت بهداشت دهان ،تجویز آنتیبیوتیک ،حداقل
دستکاری دندان و تزریق واکسن کزاز در مورد جاگذاری
مجدد دندان در حفرة دندانی الزم است .پیگیری و
ّ
معاینات پیاپی مفید است.
 به هنگام Avulsionاز دستکاری ریشه اجتناب
کنید .دندان را با سرم شسته ،در حفرة خود جاگذاری
کنید .اگر از جاگذاری صحیح آن مطمئن نیستید ،دندان
را داخل بزاق خود بیمار یا سرم یا شیر قرار دهید و سریع
به دندانپزشک مراجعه کنید .اگر قبل از سی دقیقه دندان
ّ
محل خود جاگذاری شود ،احتمال مو ّفقیت حدود نود
در
درصد خواهد بود .دستکاری ریشه عدم مو ّفقیت ،خصوصاً
تحلیل خارجی ریشه را افزایش خواهد داد.
نتیجه
دندانهای بیرونزده و شیبدار ،خصوصاً در دوران
مستعد تروما هستند .اصالح ناهنجاری فکین
کودکی
ّ
و دندانها با ارتودنسی احتمال آسیب به آنها را به
حداقل خواهد رساند .در صورت وقوع آسیب ،بررسی و
متخصص درمان
درمانهای الزم و پیگیری دندانپزشک
ّ
ریشه ضروری است.
تخصصی ارتودنسی
* بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه

Email: Smossj@Yahoo.com
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ورزش سنگین برای دندان
خطر دارد!
باشگاه خبرنگاران :بررسیها نشان میدهند که ورزش زیاد پروتئینهایی
را که محافظ مینای دندان است ،از بین میبرد و افزایش میزان مصرف
آب در ورزشکاران تأثیری درمانی بر این مسئله ندارد .تمرینهای سخت
مدت باعث افزایش فشار دندانها روی هم و روی لثه میشود.
و طوالنی ّ
از سوی دیگر کاهش بزاق و خشکی دهان با افزایش میزان اسید در
دهان زمینهساز پوکی استخوان و برخی بیماریهای لثه میشود .گفتنی
است که محقّقان پس از زیر نظر گرفتن دندانهای  35ورزشکار و  35فرد
غیرورزشی به این نتایج دست یافتند.
مشروح نتایج این تحقیق در ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شده است
طی سالهای مختلف
و معاینههای انجامشده روی قهرمانان المپیک در ّ
نیز نشان داد که ورزشهای سنگین موجب آسیب به دندانها میشود.

آدامس برای دندان پرشده
سم است
باشگاه خبرنگاران :تحقیقات اخیر پژوهشگران فرانسوی نشان داده
است که جویدن آدامس برای دندانهای پرشده اثر تخریبی دارد .درواقع
جویدن آدامس باعث آزاد شدن ترکیبهای موجود در آمالگام میشود و
دندانهای پرشده را زودتر خراب میکند.
بررسیها نشان میدهند که آمالگام ما ّدة پوشانندة دندانهای پرشده
است و از پنجاه درصد پودر طال ،زینک ،مس و جیوه تشکیل شده است.
گفتنی است :وقتی آدامس جویده میشود ،بزاق دهان ترشّ ح میشود و
این بزاق باعث آزاد شدن جیوة آمالگام میشود و در نتیجه باعث خرابی
دندانهای پرشده میشود.
نتایج پژوهشها نشان میدهد که اگر دندانهایتان را پر میکنید ،چند
مدتی دوباره
ماه نباید آدامس جویده شود ،در غیر این صورت پس از ّ
دندانهایتان خراب میشود و باید به دندانپزشک مراجعه کنید.
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با رژيم غذايي درست از سرطان

پستان فاصله بگيريد

امروزه ارتباط بین رژیم غذایی با درد پستان و سرطان پستان کام ً
ال آشکار
شده است .امروزه با استفاده از برنامة تغذیهای صحیح و تغییر شیوة زندگی
میتوان ابتال و مرگومیر ناشی از سرطان را کاهش داد.

دکتر طاهره زارع یوسفی

*

در گام اول برای داشتن یک زندگی به شیوة
درست رعایت نکات زیر واجب و ضروری است:
 کاهش مصرف الکل
 عدم استعمال دخانیات
 کنترل وزن و پرهیز از چاقی
 ف ّعالیت ّ
منظم ورزشی در هفته
مدت داروهای
 پرهیز از مصرف طوالنی ّ
هورمونی.
به خاطر داشته باشیم که شیردهی عاملی مؤثّر
در جهت جلوگیری از سرطان پستان است .در گام
بعدی محدود کردن مصرف گوشت قرمز ،غذاهای
چرب و سرخ کردنی ،موا ّد غذایی فرآوریشده نظیر
سوسیس ،کالباس و انواع کنسروها قرار دارد .بهعالوه
برای کاهش خطر ابتال به سرطان توصیه میشود تا
از غذاهایی که مانع تولید استروژن میشوند یا به
دفع آن کمک میکنند ،استفاده کنیم.
از جمله این موا ّد غذایی کلم بروکلی ،گل
کلم ،برگ کلم و اسفناج به علّت وجود ترکیبات
سولفوردار سبب دفع استروژن میشوند و از بدن
حفاظت میکنند .مصرف انواع مر ّکبات ،انواع
توتها ،آلو ،هلو ،لیمو ،موز ،کدوحلوایی و سبزیجات
زرد یا نارنجی به دلیل وجود آنتیاکسیدانها
مهمی در مبارزه با سرطان دارند.
نقش ّ
حبوباتی مانند عدس ،لوبیا ،نخود ،سویا و
غالت سبوسدار -که منابع غذایی سرشار
از فیبرند -و وجود فیبر در برنامة غذایی
توسط
مانع تحریک زیاد بافت پستان ّ
استروژن میشود .فیبرها همچنین
به دفع استروژن اضافی بدن
کمک میکنند .مصرف ماهیهای
چرب نظیر سالمون و ساردین
که دارای امگا  3باال هستند -درجلوگیری از سرطان بسیار مفیدند.

به خاطر داشته باشید که روغن زیتون یک منبع
غنی از آنتیاکسیدان است و اولئیک اسید موجود
در آن از تکثیر و رشد سلولهای بدخیم جلوگیری
میکند.
در بیماران با درد پستان توصیه میشود تا در
هنگام درد و التهاب پستان از سبزیهای تازة
فراوان و ساالد فصل استفاده کنند ،چرا که سبزیها
به دلیل خاصیت ادرارآوری از احتباس آب و تشدید
درد پستان جلوگیری میکنند و در بین آنها
جعفری ،لیموترش ،آرتیشو ،مارچوبه ،چغندرقند،
پیاز و سیر خاصیت ادرارآوری بیشتری دارند.
مصرف منیزیوم به کاهش درد پستان کمک
میکند .منیزیوم در بسیاری از غذاها به مقدار
فراوان یافت میشود و یک رژیم غذایی معمول
در صورت انتخاب درست غذاهای مصرفی میتواند
مقدار کافی آن را تأمین کند.
منابع غذایی خوب منیزیوم شامل مغزها
بهخصوص گردو ،بادام زمینی و کنجد است .تخم
کدو ،تخم رازیانه ،مرزه ،ترخون ،گشنیز ،اسفناج،
جوی دوسر ،عدس ،لوبیا و سویا نیز دارای منیزیوم
هستند .تصفیه کردن غالت مانند گندم و برنج
سبب از بین رفتن امالح منیزیوم میشود .پس
مصرف نان سبوسدار را در وعدههای غذاهایی خود
فراموش نکنید.
حذف کافئین ،قهوه ،چای پررنگ ،شکالت،
نوشابههای گازدار و کوال آنچنان در کاهش درد پستان
مؤثّرند که بهبودی واضحی در میان بیمارانی که مصرف
آنها را محدود کردهاند ،مشاهده شده است.
تخصصی پستان
متخصص زنان و زایمان و عضو تیم
*
ّ
ّ
کلینیک بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
تخصصی بیمارستان
تخصصی و فوق
نشانی :کلینیک
ّ
ّ
بینالمللی قائم (عج)
تلفن 33565011-19 :داخلی  270و 33564488
(شماره مستقیم)
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سرگیجه؛ چرا و به چه ع ّلت؟
اکثریت افراد جامعه در زندگی برای یکبار
هم که شده ،سرگیجه را تجربه کردهاند.
امروزه آالیندههای هوایی و فراصوتی مانند
موبایل و سایر امواج الکترومغناطیسی و
مهم سرگیجه در
مونوکسید کربن از علل ّ
جوامع شهری است.
سرگیجه عمدتاً به دو حالت گفته میشود:
سبکی سر یا  :dizzinessدر این
*
دکتر کاوه ماهوتی
حالت احساس میکنیم که در حال افتادن
یا غش کردن هستیم .این مشکل عمدتاً با دراز کشیدن بهبود پیدا
میکند .در صورت شدید شدن ممکن است غش یا سنکوپ رخ دهد.
گاهی با ته ّوع و استفراغ هم همراه است.
سرگیجه با دوران سر یا  :vertigoدر این حالت احساس
میکنیم که خودمان در حال چرخش هستیم یا اطرافمان در حال
چرخش دور ماست .احساس افتادن یا کج شدن نیز شایع است .در
موارد شدید سرگیجه ته ّوع و استفراغ رخ میدهد و ایستادن و راه
رفتن نیز مشکل میشود .برای تجربة این حالت میتوانیم چند بار
سریع به دور خود بچرخیم و سپس بایستیم.
سرگیجه در هر س ّنی رخ میدهد ،ولی در بزرگساالن شایعتر است.
مهمی وجود ندارد ،مث ً
ال اگر از حالت
در  dizzinessمعموالً مشکل ّ
خوابیده به صورت ناگهانی بایستیم ،افت فشار خون این حالت را ایجاد
میکند .در بیماریهای ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا و در
مواردی که به علّت تب آب بدن کم میشود ،مانند گاستروآنتریت
(ته ّوع و استفراغ) و استفاده از الکل ،موا ّد مخدر ،سیگار ،قلیان و
داروهای روانگردان نیز ممکن است این حالت ایجاد شود .در موارد
اضطراب ،افسردگی و خونریزی هم این نوع سرگیجه میتواند دیده
شود ،مانند خونریزیهای آشکار زمان عادت ماهانه یا خونریزیهای
غیرآشکار مانند خونریزیهای دستگاه گوارش .بعضی از داروها هم
سبکی سر ایجاد میکنند.
در سرگیجه با دوران یا  vertigoبین ارگانهای مختلف مسئول
حفظ تعادل بدن مشکلی ایجاد شده است که این ارگانها شامل
بینایی ،شنوایی ،مخچه و سیستم عصب مرکزی است .شایعترین نوع
آن سرگیجة وضعیتی حملهای خوشخیم است که به علّت جابهجایی
کریستالهای شناور در بخش تعادلی گوش داخلی ایجاد میشود.
سرگیجه میتواند به علل زیر نیز ایجاد شود:
 بیماری منییر شامل کاهش شنوایی ،وزوز گوش و سرگیجه به
دلیل التهاب عصب تعادلی گوش (نوریت وستیبوالر)
 التهاب گوش داخلی (البیرینت) به ع ّلت عوامل میکروبی یا ویروسی







نورنیوم آکوستیک (تومور بافت عصبی)
بیماری ام اس معموالً با سرگیجة ناگهانی شروع میشود.
ضربه به سر و آسیب گردن

مصرف الکل

دیابت که با تصلب شرایین جریان خون مغز را کاهش میدهد.

میگرن

 بیماری حرکت (بیماری مسافرت) در مسافرتهای دریایی،
هوایی و زمینی.
به هر حال سرگیجه در افراد باالی  65سال با مصرف داروهای
کاهندة فشار خون و تش ّنج و داروهای مس ّکن و آرامبخش؛ همچنین
در کسانی که سابقة سرگیجه دارند ،شایعتر است .سرگیجه ممکن
است باعث افتادن و آسیب دیدن شود و هنگام کار با ماشینآالت
سنگین و دقیق و رانندگی حادثه ایجاد کند.
برای پیشگیری از  dizzinessدر بیماریهایی مانند آنفلوانزا،
سرماخوردگی ،اسهال و استفراغ استراحت کنید و مایعات مصرف کنید.
در شروع  dizzinessچند دقیقه دراز بکشید ،سپس بنشینید و بعد
بایستید .هر بار چند دقیقه در همان وضع بمانید ،مث ً
ال لبة تخت بنشینید.
مخدر ،الکل ،تنباکو ،سیگار ،قلیان ،کافئین و داروهای
از مصرف موا ّد ّ
روانگردان خودداریکنید .آب و مایعات به اندازة کافی مصرف کنید.
در موارد  vertigoخونسرد باشید و چشم خود رانبندید .به یک نقطة
ثابت نگاه کنید .در مواردی که عالئمی مانند سردرد ،کاهش بینایی
متخصص مغز و
حسی اندامها نیز همراه سرگیجه باشد ،به
ّ
و اختالل ّ
اعصاب مراجعه کنید.
متخصص گوش ،حلق و
در موارد کاهش شنوایی و وزوز گوش به
ّ
بینی مراجعه کنید .در کسانی که بیماری مسافرت دارند ،بهتر است
حین مسافرت بخوابند و مطالعه نکنند و به بیرون از وسیلة نقلیه نگاه
کنند .سر را دوران ندهند و قبل از حرکت آرامبخش مصرف کنند.
در درمان از آنتیهیستامینها مانند دیمن هیدرینات ،بتاهیستین و
گشادکنندة عروق محیطی سینارزین و مشتقّات فنوتیازین مانند تی
اتیل پرازین استفاده میشود.
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
*
ّ
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رابطة سـرما
با
درد مفـاصل
استئوآرتریت یا آرتروز درگیری استهالکی
مفصل است و یکی از بیماریهای شایع
استخوان و مفصل به شمار میرود .برخی
از بیماران تجربة افزایش درد و ورم مفاصل
را در روزهای بارانی و سرد و کاهش ورم
مفاصل و درد را در روزهای گرم و خشک
ذکر میکنند ،ا ّما تحقیقات بهعمل آمده در
مورد آرتروز نشاندهندة نتایج متناقضی در
دکتر عليرضا مقتدري * این باره است.
بهطور طبیعی هیچ فردی با سرما نباید دچار ایجاد درد و مشکل
در مفاصل شود ،زیرا سرما فقط تشدیدکنندة این ناراحتیهاست و
نباید آن را عاملی در بروز دردهای مفصلی و بیماریهای وابسته به
آن محسوب کرد.

سرما بهطور غیرمستقیم میتواند در شناسایی برخی از مشکالت
مفصلی مؤثّر باشد .در فصول سرد به علّت انقباض و انبساط ناگهانی
عضالت و مفاصل ،افرادی که دچار مشکالت مفاصل نظیر آرتروز،
گرفتگی مفصل و یا کوتاهی مادرزادی تاندون هستند ،ناراحتیشان
تشدید میشود .گاهی اوقات جابهجاشدن از محیط گرم به محیط سرد
سبب میشود تا سرما روی مفاصل و عضالت اثر بگذارد و درد ایجاد
شود .در واقع عضالت دچار تحریک عصبی میشوند.
مهمترین علّت درد مفاصل در فصول سرد سال ،سرمازدگی و
گرفتگی عضالت است .در واقع سرمای شدید باعث میشود بدن فرد
دچار انقباض شود که منجر به بروز دردهایی همچون کمردرد ،زانودرد
و  ...میشود .همچنین سرما منجر به درد در سطوح مفصلی میشود،
بهطوری که میتوان گفت بدن نیز در برابر این موضوع عکسالعمل
نشان میدهد.
از علل دیگر این است که کاهش فشار هوا اجازه میدهد تا مایع
به بافتهای بدن وارد شود و به فضای اطراف مفاصل گسترش یابد و
باعث افزایش درد شود .از دالیل دیگر برای افزایش درد مفاصل در
سرما میتوان به افت آستانة درد در آب و هوای سرد اشاره کرد؛ چون
معموالً در هوای سرد فرد کمتر احتمال دارد به خارج از خانه برود و
ورزش کند و این موضوع روی خلق و خوی بیمار تأثیر میگذارد و به
تشدید درد آرتروز کمک میکند.

مهمترین ع ّلت درد مفاصل در فصول سرد
سال ،سرمازدگی و گرفتگی عضالت است .در
واقع سرمای شدید باعث میشود بدن فرد
دچار انقباض شود که منجر به بروز دردهایی
همچون کمردرد ،زانودرد و  ...میشود.

گرما و سرما هرکدام میتوانند در کاهش درد مفاصل نقش مؤثّری
ایفا کنند .گرمای موضعی به شل کردن ماهیچهها کمک میکند و سرد
تورم و درد مفصلی مؤثّر است و جابهجایی بین درمان
کردن در کاهش ّ
گرم و سرد میتواند برای مدیریت درد آرتریت مزایای بسیار خوبی
داشته باشد .البته مراقب باشید که هنگام استفاده از درمان سرد و گرم،
برای مدیریت درد آرتروز از قرار دادن پوست در مقابل دمای نسبتاً
شدید خودداری کنید تا آسیب پوستی ایجاد نشود.
تخصصي درد از
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز ،فلوشيپ فوق
*
متخصص ّ
ّ
ّ
آلمان

www.drmoghtaderi.ir
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خطر در کمین سالمندان
دکتر زهرا محتشم امیری

*

شمار جمعیت سالمندان در پنجاه سال گذشته سه برابر شده است و
در پنجاه سال آینده نیز سه برابر خواهد شد .در سال  1950نزدیک
به  205میلیون نفر سالمند در سرتاسر جهان وجود داشت .پنجاه
سال بعد شمار افراد سالمند سه برابر شد و به  606میلیون نفر رسید.
در نیمة اول قرن حاضر نیز پیشبینی میشود که جمعیت سالمند
در جهان تا سال  2050به دو میلیارد نفر برسد .جمعیت سالمندان
نسبت به ّ
کل جمعیت از رشد سریعتری برخوردار است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال  1390نسبت سالمندان
 65سال و بیشتر  %5/7گزارش شد ،ولی مطالعات نشان میدهد که
شدت بیشتری ادامه
در آینده روند سالمندی جمعیت با سرعت و ّ
مییابد و ایران بهطور گستردهای با پدیدة سالمندی جمعیت روبهرو
خواهد شد.
سالمندان به دلیل داشتن بیماریهای زمینهای مثل استئوپروز،
حتّی بعد از تروماهای جزئی مثل زمین خوردن آسیب
شدیدتری میبینند .سوانح و حوادث پنجمین علّت مرگ در
افراد باالی  65سال است.
یک نفر از هر سه سالمند  65سال به باالتر -که در
اجتماع زندگی میکنند -حداقل سالی یک بار زمین خوردن
را تجربه میکنند .البته در سالمندان مقیم آسایشگاهها آمار
بیشتر از این است و با افزایش سن نیز شیوع آن زیادتر
میشود .نیمی از افراد با سابقة افتادن ،دوباره افتادن
مدت
را تجربه میکنند .بهعالوه مصدومان سالمند ّ
طوالنیتری را در بیمارستان میگذرانند و هزینة
محتمل میشوند و احتمال باالتری برای
بیشتری را
ّ
مرگومیر دارند.
اغلب زمین خوردنها ( )%49در خانه
اتّفاق میافتد %17 ،در مکانهای
عمومی و  %15در مراکز نگهداری
رخ میدهد 70.درصد پذیرش
سالمندان باالی  75سال در

یک نفر از هر سه
سالمند  65سال
به باالتر -که در
اجتماع زندگی
میکنند -حداقل
سالی یک بار زمین
خوردن را تجربه
میکنند.

بخش اورژانس به علّت زمین خوردن است.
عوامل زیادی در زمین خوردن دخیل هستند که به دو گروه
داخلی و خارجی (محیطی) تقسیم میشوند .عوامل خارجی -که به
محیط زندگی و شرایط سالمند در آن محیط وابسته است%55 -
و عوامل داخلی %30تأثیرگذارند .بنابراین میتوان با اصالح شرایط
محیطی سالمند قریب به  %55احتمال افتادن را کاهش داد.
عوامل خارجی عبارتاند از :سطوح ناصاف ،بند و طناب یا سیمهای
وسایل برقی که عامل گیر کردن باشد ،وسایل و ابزار پراکنده در
ّ
محل زندگی مثل مبل ،میز و صندلی ،نور بد و روشنایی
گوشه و کنار
ناکافی در محیط ،قالیچههای ُسرخورنده ،دمپایی و کفش نامناسب و
نورپردازی منزل بهصورت سایه و روشن.
عوامل داخلی نیز عبارتاند از :مشکالت بینایی ،عصبی ،قلبی ،افت
فشارخون ،مشکالت مفصلی و اسکلتی -عضالنی ،مشکالت
روانی و متابولیکی و برخی از داروها مثل آرامبخشها،
ضد افسردگیها ،آنتیهیستامینها،
خوابآورهاّ ،
داروهای پایینآورندة قند خون ،مس ّکنها و
ضد التهابها.
ّ
بسیاری از سالخوردگان پس از
زمین خوردن به پزشک عمومی یا
مرکز اورژانس مراجعه میکنند و
درمان معموالً به صدمات ناشی از زمین
خوردن محدود میشود و چون علّت زمین
خوردن بررسی نمیشود ،در آینده خطر
زمین خوردن باز هم وجود
دارد .مطمئناً موارد ساالنة
شكستگي با تداوم روند
سالمندي و رشد آن
در دنيا ،افزايش
بیشتری خواهد
بنابراین
يافت.
آموزش سبک
زندگی سالم به
آموزش
افراد،
گروههای پزشکی
و پیراپزشکی برای
آشنایی آنها با
مشکالت سالمندی
و ایجاد کلینیکهای
ویژة سالمندان ضروری
به نظر میرسد.
طب پیشگیری و
متخصص
*
ّ
ّ
طب سالمندان ،استاد
فلوشیپ
ّ
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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ارتباط دیابت نوع دو
با اشتغال

فـرامـوشـی
اکثر مردم در سنین مختلف دورههایی از فراموشی و
لغزشهای حافظه را تجربه میکنند .بسیاری از افراد
این نگرانی را دارند که شاید این فراموشکاریها عالئم
اولیة بیماری آلزایمر باشد و آنها احتماالً دچار این
بیماری ناتوانکننده شدهاند .طبیعی است که برخی
جدی هستند و بقیه نه ،ا ّما تفاوتهای
مشکالت حافظه ّ
زیادی بین فراموشی ساده و بیماری آلزایمر -که نوعی
دمانس یا زوال عقل است -وجود دارد.
*
دکتر مجید رازقیان
فراموشی معمولی نه پیشرونده است و نه
ناتوانکننده .اینگونه مشکالت حافظه در افراد دارای استرس باال و اختالالت
اضطرابی در افسردگی و مواقع ضعف و خستگی شدید و یا اشتغال ذهنی زیاد
بسیار شایع است .در این موارد با کنترل و در صورت لزوم درمان اختالل
زمینهای ،مشکالت حافظه برطرف میشود.
ا ّما دمانس ( )Dementiaیا زوال عقل -که بیماری آلزایمر یکی از
آنهاست -اختالل پیشروندهای است که بر تف ّکر و تواناییهای ذهنی و
شناختی مثل حافظه ،زبان ،قضاوت و ارتباط فرد با دیگران تأثیر میگذارد.
به این ترتیب برخالف فراموشی معمولی ،در بیماری آلزایمر ،بیماران عالوه بر
جدی در شخصیت و رفتار خود دارند.
مشکالت حافظه ،تغییرات ّ
درازمدت معموالً عادی است ،در حالی که
در اوایل بیماری آلزایمر حافظة
ّ
مدت ضعیف میشود .فرد ممکن است مکالمات خود با شما را
حافظة کوتاه ّ
فراموش کند یا سؤاالتی را که قب ً
ال پاسخ داده شدهاند ،بارها تکرار کند .بیشتر
اوقات فرد در یادآوری نامها و کلمات رایج دچار مشکل میشود.
از آنجا که آلزایمر قدرت تمرکز را کم میکند ،بهتدریج بیمار توانایی انجام و
روزمره مثل خرید کردن و پرداخت پول و حسابها ،رانندگی،
مدیریت کارهای
ّ
توجهی به بهداشت و
آشپزی و  ...را از دست میدهد .تغییرات رفتاری ،بی ّ
سر و وضع ظاهری ،بیعالقگی به ف ّعالیتهای اجتماعی و گوشهگیری و گم
شدن در مکانها و محلّههای آشنا نیز برخالف فراموشی معمولی در آلزایمر
دیده میشود.
در مراحل پیشرفتهتر ،بیمار اطرافیان و آشنایان را نیز ممکن است نشناسد و
عالئمی مثل بدبینی ،مشکالت تعادل ،بیاختیاری ادرار و  ...نیز در او بروز کند.
به این ترتیب مالحظه میشود که بیماری آلزایمر فقط یک فراموشی ساده
جدی در شخصیت ،رفتار
نیست و عالوه بر مشکالت حافظه ،سبب تغییرات ّ
و قضاوت فرد میشود و ارتباطی با فراموشیهای معمول و متداول در موقع
استرس و اضطراب ندارد.
متخصص اعصاب و روان
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،ساختمان شفا تلفن33110493 :

خبرگزاری فارس :نتایج پژوهشی نشان داد افرادی که از
نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینتری قرار دارند ،در
معرض خطر ابتال به دیابت نوع دو هستند .تیم تحقیقاتی
دانشگاه لندن به رهبری «میکا کیوی مائیکی» ،پروفسور
اپیدمیولوژی ،پس از تقریباً هشت سال تجزیه و تحلیل و
مدت اشتغال»
بررسی رابطة بین «ارتباط دیابت نوع دو با ّ
روی  222هزار و  120نفر زن و مرد آمریکایی ،اروپایی،
ژاپنی و استرالیایی -که از نظر اجتماعی و اقتصادی در
سطح پایینی بودند -به نتایجی دست یافتند.
در واقع این تیم تحقیقاتی نشان داد افرادی که حداقل 55
ساعت در هفته مشغول به کار هستند ،بیشتر در معرض
خطر ابتال به دیابت نوع دو قرار دارند؛ البته این خطر در
سراسر جهان برای همه یکسان است ،ا ّما برای این افراد
بیشتر است.
پروفسور «کیوی مائیکی» گفت :ساعت کار و خطر ابتال به
دیابت نوع دو با هم در ارتباط هستند و در این پژوهش
مشخّ ص شد که کارهای سخت و طوالنی میتواند آثار منفی
بهداشتی داشته باشد.
متخصصان سالمت باید آگاه باشند افرادی با
وی ادامه داد:
ّ
شغلهای پایین اجتماع و آنهایی که از نظر اقتصادی در
سطح پایینتری قرار دارند ،بهطور گستردهتری در معرض
خطر ابتال به این بیماری هستند که سی درصد توسعة
دیابت نوع دو فقط مربوط به اشتغال این افراد است ،زیرا این
افراد اغلب زمان کمی استراحت میکنند و به اندازة کافی
وقت برای ورزشکردن ندارند ،بنابراین شرایط زندگی آنها
منجر به گسترش بیماری میشود.
دکتر «اورفو بوکستون» از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و
دکتر «کاساندرا اوکه چوکوو» از دانشکدة بهداشت عمومی
هاروارد گفتند :بهغیر از اضافهوزن ،ساعتهای طوالنی کار
موجب ابتال به دیابت نوع دو میشود و این فقط در میان
پایینترین قشر هر جامعهای رخ میدهد .نتایج این پژوهش
نشان داد که کاهش وزن و انجام ف ّعالیت بدنی میتواند
موجب پیشگیری شود.

وقتی

مایع دور جنین

کم و زیاد میشود!

دکتر سیدهفاطمه میرسعیدی

*

متعددی در
مایع آمنیون نقشهای
ّ
جریان بارداری دارد .برای اسکلت جنین
فضاهای فیزیکی به منظور شکلگیری
طبیعی فراهم میکند که سبب تسهیل
تکامل و بلوغ طبیعی ریة جنین میشود.
شایعترین اختالالت مایع آمنیون -که در
بالین دیده میشود -مقادیر بیش از حد یا
حد این مایع است.
کمتر از ّ

هیدرآمینوس
حد مایع آمنیون) تقریباً در یک
از
بیش
(میزان
هیدرامینوس
ّ
درصد حاملگیها مشاهده میشود .تشخیص هیدرآمینوس معموالً
به صورت بالینی مورد شک قرار میگیرد و با بررسی سونوگرافی
تأیید میشود .اکثر محقّقان هیدرآمینوس را به صورت شاخص مایع
شدت
آمنیوتیکی یا  AFIبیش از  25 -24سانتیمتر تعریف میکنندّ .
هیدرآمینوس و نیز پیشآگهی آن اغلب با علّت هیدرآمینوس ارتباط
دارد.
هیدرامینوس پاتولوژیک آشکار بهطور شایع با ناهنجاریهای
جنینی و بهویژه ناهنجاریهای دستگاه عصبی مرکزی یا دستگاه
گوارش در ارتباط است.
در هیدرامینوس ایدیوپاتیک (بدون علّت) افزایش میزان مایع
آمنیون بدون ارتباط با ناهنجاریهای مادرزادی ،دیابت مادر ،عفونت،
تومورها یا حاملگیهای چندقلویی است .این حالت عامل تقریباً نیمی
از موارد هیدرامینوس است .با وجود این حتّی در مواردی که در
سونوگرافی و رادیوگرافی جنین به ظاهر طبیعی دیده میشود ،باز هم
باید در مورد پیشآگهی محتاطانه اظهار نظر شود ،چون ناهنجاریهای
جنینی و اختالالت کروموزومی در این حالت نیز شایع هستند.
تظاهرات بالینی
ً
رحم شدیدا متّسع،
عالئم اصلی عمدتاً از فشار اعمالشده در داخل ِ
همچنین از اعمال فشار بر اعضای مجاور ناشی میشود .در مواردی که
این اتّساع بیش از حد است ،مادر ممکن است دچار تنگی نفس شدید
شود .در موارد بسیار شدید ممکن است فقط در حالت ایستاده قادر
تورم اندامهای تحتانی ،دستگاه تناسلی خارجی
به تن ّفس باشد .ادم و ّ
و دیوارة شکم نیز از دیگر تظاهرات بالینی است و ممکن است باعث
زایمان زودرس شود.
تدابیر درمانی
درجات خفیف هیدرآمینوس بهندرت نیاز به درمان دارند ،حتّی

متوسط هیدرآمینوس را -که با درجاتی از ناراحتی همراه
موارد
ّ
هستند -معموالً میتوان تا هنگامیکه زایمان شروع نشده و یا پارگی
خودبهخود پردهها رخ نداده است ،بدون مداخله اداره کرد .در صورت
وجود تنگی نفس یا درد شکم و در صورت دشواری در راه رفتن،
بستری کردن بیمار در بیمارستان ضرورت مییابد.
استراحت در بستر ،دیورتیکها و محدودیت آب و نمک بیتأثیرند.
اخیرا ً برای درمان هیدرآمینوس عالمتدار از ایندومتاسین استفاده
شده است.
اولیگوهیدرامینوس
در اولیگوهیدرامینوس یا کاهش حجم مایع آمنیون ،این مایع به
مقادیر بسیار کمتر از محدودة طبیعی میرسد و گهگاه فقط چند
میلیمتر مایع باقی میماند .بهطور کلّی اولیگوهیدرامینوس در اوایل
حاملگی شیوع کمتری دارد و معموالً با پیشآگهی بدی همراه است.
در مقابل در حاملگیهایی که طول کشیدهاند ،اغلب کاهش حجم
مایع دیده میشود .در تمام زایمانها و در حاملگیهای طولکشیده
سن جنین  ۴۲هفته و یا بیشتر) کاهش میزان مایع ،خطر
(حاملگی با ّ
فشردگی بند ناف و در نتیجه خطر زجر جنینی افزایش پیدا میکند.
علل اولیگوهیدرامینوس زودرس
علل جنینی :اختالالت کروموزومی ،محدودیت رشد ،مرگ جنین،
حاملگی طولکشیده ،پارگی پردههای جنینی
جفتی :دکولمان جفت (جدا شدن جفت قبل از زایمان) ،سندرم
انتقال خون قل به قل
مادر :نارسایی رحمی -جفتی ،هیپرتانسیون ،پره اکالمپسی و دیابت
داروها :مهارکنندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسین.
پیشآگهی
در اولیگوهیدرآمینوس زودرس پیامد جنین عموماً نامطلوب است.
حتّی نوزادانی که از سایر جهات طبیعی هستند ،ممکن است دچار
عواقب کاهش شدید و زودرس مایع آمنیون شوند .چسبندگیهای
بین آمنیون ممکن است بخشهای جنینی را به دام بیندازد و سبب
توجه به
بدشکلیهای شدید از جمله قطع اندام شود .عالوه بر این با ّ
اینکه جنین از تمام جهات تحت فشار قرار میگیرد ،بدشکلیهای
عضالنی -اسکلتی مانند پای چماقی بهطور شایع دیده میشود .در
صورت وجود اولیگوهیدرامینوس خطر هيپوپالزي رية جنین (عدم
تشكيل ريه) افزایش چشمگیری پیدا میکند.
متخصص زنان و زایمان
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،روبهروی داروخانة دکتر کمالی
تلفن33115998 :
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مکرر جنين؛ چرا و به چه ع ّلت؟
سقط ّ
سقط خودبهخودی جنین -که خاتمه یافتن غیراختیاری حاملگی قبل از هفتة بیستم بارداری و یا وزن جنین کمتر از
 500گرم است -شایعترین عارضة بارداری محسوب میشود .تخمین زده میشود که حدود پنجاه درصد محصوالت
حاملگی پیش از عقب افتادن اولین قاعدگی از بین میروند و حدود پانزده درصد بارداریهایی که از لحاظ بالینی
تشخیص داده میشوند ،پیش از هفتة بیستم بارداری سقط میشوند.
ً
مکرر شیوعی بین
سقط
شود.
ی
م
تعریف
متوالی)
ا
مکرر با حداقل سه بار از دست رفتن حاملگی (نه لزوم
ّ
امروزه سقط ّ
ً
مکرر
 1/100تا  1/300دارد .اکثرا پزشکان جستجوی بالینی و درمان مناسب را در زوجهایی که دو سقط خودبهخود ّ
دارند ،در نظر میگیرند که این بارداریها ترجیحاً با اولتراسوند یا آزمایشهای پاتولوژی ثابت شده باشد .ارزیابی ،بهویژه
سن خانم باالی  35سال باشد ،یا سابقة ناباروری وجود داشته باشد ،همچنین در صورتی که ف ّعالیت قلب
در مواردی که ّ
مشخّ
ص شده باشد ،شاخص میشود.
دکتر نسرین دادرس * رویان قبل از سقط
مکرر از پیشنهاد ارزیابی
بعد از چندین بار سقط ،احتمال تولّد زنده حتّی بدون درمان به شصت درصد میرسد .بسیاری از زوجها با مشکل سقط ّ
برای شناسایی هر گونه عامل زمینهساز استقبال میکنند .وقتی یک عامل احتمالی را بتوان مشخّ ص کرد ،با مشاوره و درمان میتوان پیشآگهی
خاصی را نتوان یافت ،اطمینان دادن و تشویق کردن مفید است.
یک حاملگی مو ّفق را بهبود بخشید .وقتی هیچ عامل ّ

مکرر
علل سقط
ّ

عوامل ژنتیک
سن مادر افزایش مییابد؛ یعنی
خطر سقط با افزایش ّ
متوسط و پس از
میزان
به
سالگی
این خطر پس از 35
ّ
چهل سالگی به میزان زیادی افزایش مییابد .در زنان باالی
مکررند -اختالالت
 35سال یا باالتر -که مبتال به سقط ّ
کروموزومی جنین احتماالً مسئول بخش اعظم این
سن
سقطهاست .میزان بروز آناپلوئیدی اسپرم با افزایش ّ
پدر (اگر چه اندک) باال میرود .میزان بروز سقط در زنان
جوانی که همسر سالمند دارند ،بیشتر از کسانی است که
همسرشان جوان است.
در افراد جوان ،شایعترین اختالل
کروموزومی مادرزادیِ
ِ
مکرر میشود -ترانس لوکاسیون
والدین -که باعث سقط ّ
متعادل است که در آن ،یک والد در کل ،محتوای ژنی
طبیعی دارد ،ا ّما قطعهای از یک کروموزوم بهطور نامناسب
به دیگری چسبیده است .سایر ناهنجاریهای ساختمانی
کروموزوم شامل وارونگی ،چسبندگی ،موزائیسم ،نقص
تکژنی و واژگونی قسمتی از ژن است که ممکن است باعث
مکررند ،باید
مکرر شود .زوجهایی که مبتال به سقط ّ
سقط ّ
توجه داشته باشند که نداشتن سابقة خانوادگی ،همچنین
ّ
سابقة قبلی نوزاد رسیده هیچ کدام دلیلی برای کنار گذاشتن
اختالالت کروموزومی بالق ّوة والدین نیست .زمان مرگ جنین
یک عامل تشخیصی برای رسیدن به علّت است و ثبت آن در
اهمیت است .بخش
مکرر حائز ّ
ارزیابی علل و درمان سقط ّ
اعظم سقطهای بالینی زودرس و سقطهای بدون امبریو
(تخم پوچ) نتیجة آنوپلوئیدی و اختالالت کروموزومی جنین
است؛ در حالی که سقطهای بعد از ده هفته از تکامل جنین
و دارای ضربان قلب به احتمال کمتری ناشی از آنوپلوئیدی
جنین است.
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اختالالت آناتومیک
ناهنجاریهای رحم که میتواند بیشتر زمینهساز خطر
از دست رفتن حاملگی باشد ،عبارت است از اختالالت
سرویکس و تنة رحم که میتواند ارثی یا اکتسابی باشد.
شیوع ناهنجاریهای اصلی رحم در جمعیتهای عمومی
مکرر دارند،
حدود دو درصد و در زنانی که سابقة سقط ّ
تقریباً سه برابر بیشتر است و در حقیقت این ناهنجاریها
علّت بیواسطة سقط در گروه کوچکی از زنانی است که
مکرر دارند .علّت سقط در زنان دچار ناهنجاریهای
سقط ّ
مادرزادی رحم روشن نیست ،ا ّما معموالً به حجم کم داخل
رحم یا تغذیة عروقی ضعیف نسبت داده شده است .نتایج
حاملگی در زنانی که رحم تکشاخ دارند ،عموماً ضعیف
است و در حدود نیمی از تمامی حاملگیهای تشخیص
دادهشده در چنین رحمهایی از بین میروند.
نتایج تولید مثل در زنانی که رحم دوتایی دارند ،کمی
بیشتر از زنانی است که رحم تکشاخ دارند که احتماالً به
رحمی بههمچسبیده
دلیل خونرسانی جانبی بین شاخهای
ِ
است .در کسانی که رحم دو شاخ دارند ،میزان بروز نارسایی
دهانة رحم بیشتر است.
بیتردید رحم دیوارهدار شایعترین ناهنجاری رشدی
رحم است که منجر به نتایج ضعیف حاملگی میشود و
مکرر دارند ،شاخصی برای
کشف آ 
ن در زنانی که سقط ّ
بقیة ناهنجاریها سادهتر و
به
نسبت
و
است
احی
جر
ّ
اصالح ّ
م ّوفقتر اصالح میشود.
شواهد زیادی ّ
دال بر اینکه میومهای رحمی علّتی برای
مکررند ،وجود ندارد ،ا ّما بررسیها حاکی از این
سقط
ّ
هستند که فقط میومهای زیر مخاطی و فیبرومهای داخل
جداری بزرگتر از پنج سانتیمتر -که باعث جابهجایی و اثر
مکرر
فشاری روی کاویتی آندومتر میشوند -سبب سقط ّ
میشوند .آندومتری که روی چسبندگیهای داخل رحم و
فییرومها و پولیپهای زیر مخاطی را پوشانده است ،ممکن
است سبب خونرسانی ناکافی به جفت و باعث سقط شود.
عوامل اندوکرین و هورمونی
عوامل هورمونیای که ممکن است زمینهساز افزایش خطر
از دست رفتن حاملگی باشد ،شامل بیماری تیروئید ،دیابت
قندی ،سندرم تخمدان پلیکیستیک و نقص فاز اوتئال است.
خطر از دست دادن حاملگی در زنانی که دارای هیپوتیروئیدیِ
واضح درماننشده هستند ،افزایش مییابد.
(کمکاری تیروئید)
ِ
بررسیها نشان میدهد که حتّی هیپوتیروئیدی بدون عالمت
نیز بیتأثیر نیست و گنجاندن غربالگری هورمون تیروئید در
مکرر الزم است.
ارزیابی زنان دچار سقط ّ
دیابت قندی
زنان دیابتی با کنترل متابولیکی خوبِ قند خون ،بیشتر از
زنان غیردیابتی از سقط رنج نمیبرند .زنان دیابتی با گلوکز
خون باال و هموگلوبین  A1cافزایشیافته در سه ماهة اول
در معرض خطر بسیار زیادی برای سقط خودبهخود هستند.
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سندرم تخمدان پلیکیستیک
افزایش انسولین خون به عنوان علّت افزایش میزان سقط در زنانی که
تخمدان پلیکیستیک دارند ،در بعضی مطالعات ذکر شده است که میتوان
آن را به مقدار چشمگیری به وسیلة درمان با متفورمین کاهش داد.
نقص مرحلة لوتئال
طی حاملگی
در
که
است
لوتئال
مرحلة
نقص
ر
مکر
یکی دیگر از موارد سقط ّ
ّ
مدت و
قابل تشخیص نیست .بهترین معیار قابل اعتماد تشخیصی طول کوتاه ّ
پایدار مرحلة لوتئینی است.
سن مادر افزایش مییابد؛ یعنی
خطر سقط با افزایش ّ
متوسط و پس
این خطر پس از  35سالگی به میزان
ّ

از چهل سالگی به میزان شدیدی افزایش مییابد.

در زنان باالی  35سال یا باالتر -که مبتال به سقط
مکررند -اختالالت کروموزومیجنین احتما ً
ال مسئول
ّ
بخش اعظم این سقطهاست.

اختالالت خودایمنی
لوپوس اریتماتوز سیستمیک از دیرباز منجر به سقط میشده که ناشی
ضد فسفولیپید یک اختالل
ضد فسفولیپید است .سندرم ّ
از آنتیبادیهای ّ
خاصی دارد .تشخیص
خودایمنی است که ویژگیهای بالینی و آزمایشگاهی ّ
آن نیازمند حداقل یک معیار بالینی و یک یافتة آزمایشگاهی است.
معیار بالینی

 یک یا بیشتر از یک اپیزود ثابتشدة عروقی از نوع وریدی ،شریانی یا
عروق کوچک
 عوارض بارداری
 حداقل یک سقط پس از هفتة دهم بارداری که جنین با معیارهایسونوگرافی و یا پاتولوژی طبیعی باشد.
 سه بار یا بیشتر سقط متوالی کمتر از ده هفتة توجیهنشده (غیاباختالالت کروموزومی والدین و مشکالت هورمونی و اختالالت آناتومیک مادر)
 یک بار یا بیشتر تولّد زودرس کمتر از  34هفته به دلیل فشار خونبارداری و نارسایی جفت.
تستهای آزمایشگاهی

تست باید در دو مرحله و یا بیشتر و به فاصلة دست کم دوازده هفته از
یکدیگر مثبت باشد.


سطوح پالسمایی مثبت لوپوس آنتی کوآگوالن

 سطح پالسمایی آنتیبادیهای آنتی کاردیولپتین از نوع  IgGو IgM
متوسط و یا باال
در سطوح
ّ

 آنتیبادی آنتی B2گیلیکوپروتئین  1از نوع  IgGیا  IgMباالتر از عیار
صدک نودونهم.

ضد
سازوکارهای گوناگونی میتواند توجیه کند که چگونه آنتیبادیهای ّ
فسفولیپید زمینهساز ترمبوز جفتی میشوند یا با نم ّو طبیعی گردش خون
رحمی -جفتی تداخل میکنند و باعث از بین رفتن زودهنگام یا دیرهنگام
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(یا هر دو) حاملگی میشوند .تنظیم ناقص سازوکارهای ایمنی سلولی
که در سطح مشترک مادر -جنین ف ّعالیت میکنند ،سازوکار دیگری
مکرر میشوند.
است که از طریق ایمنی باعث سقط ّ
ترمبوفیلی ارثی
مکررند ،ترمبوفیلی و استعداد
سقط
دچار
که
در بعضی از زنان
ّ
ارثی برای ایجاد لختههای کوچک زمینهساز خطر سقط زودهنگام
و دیرهنگام بارداری است .غربالگری برای جهش ژن متیلن
تتراهیدروفوالت ردوکتاز و نقص در آنتیترومبین  ،IIIپروتئین ،S
پروتئین  Cبر اساس شرح حال پزشکی گذشتة فرد و خانوادة او مورد
توجه است.
ّ
توجه
مکررند ،باید ّ
زوجهایی که مبتال به سقط ّ

داشته باشند که نداشتن سابقة خانوادگی ،همچنین

سابقة قبلی نوزاد رسیده هیچ کدام دلیلی برای کنار

بالقوة والدین نیست.
گذاشتن اختالالت کروموزومی
ّ

زمان مرگ جنین یک عامل تشخیصی برای رسیدن به
ع ّلت است و ثبت آن در ارزیابی علل و درمان سقط
اهمیت است.
ّ
مکرر حائز ّ

عوامل عفونی
در مجموع دادههای مربوط به این مسئله که عفونتهای دهانة
رحم و مهبل ممکن است عاملی برای سقط زودهنگام باشد ،نسبتاً
ناکافیست .آزمایشهای معمول سرلوژیک ،کشتهای دهانة رحم و
نمونهبرداری از آندومتر برای شناسایی عفونتهای تناسلی در زنان
موجه دانست .ارزیابی باید محدود
مکرر را نمیتوان ّ
مبتال به سقط ّ
به زنانی شود که دچار سرویسیت بالینی ،واژینوز باکتریایی مزمن یا
راجعه یا دارای سایر عالئم عفونت لگنی هستند.
عامل مرد
مکرر کمتر بررسی شده
نقش عامل مردانه در سببشناسی سقط ّ
است ،ا ّما حجم رو به رشدی از مقاالت پیشنهاد میکنند که عالوه
صی مایع منی
محیطی مرد ،آزمایشهای
بر کاریوتایپ خون
تخص ِ
ِ
ّ
مکرر در همسر آنها رخ داده است ،نقش عامل
مردانی که سقط ّ
مردانه را پررنگتر میکند.
عوامل محیطی
مکرر زودرس مرتبط
یا
ایزوله
سقط
با
محیطی
گروهی از عوامل
ّ
هستند .کشیدن سیگار ،مصرف الکل و قهوة فراوان به عنوان عوامل
محیطی زمینهساز ذکر شده است .پژوهشها حاکی از آن هستند
که چاقی با خطر باالتر سقط جنین همراه است .همچنین گازهای
بیهوشی ،مواجهه با فل ّزات سنگین مثل جیوه و سرب به عنوان موا ّد
ایجاد کنندة سقط مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابیهای قبل از لقاح

شرح حال کامل از زوجین و معاینة بالینی زن با تأکید بر معاینة
مکرر ضروری است.
لگن در ارزیابی سقط خودبهخودی ّ
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آزمونهای آزمایشگاهی
تستهای باارزش


تعیین کاریوتیپ خون محیطی والدین

 بررسی حفرة داخل رحمی با هیستروسکوپی یا
هیستروسالپنگوگرافی
ضد تیروئید
 سنجش عملکرد تیروئید شامل  TSHو آنتیبادیهای ّ

 بررسی آنتیبادیهای آنتی کوآگوالن لوپوس ،آنتی کاردیولیپین،
آنتی 2ـ βگلیکوپروتئین1



بررسی پالکتها و آزمایشهای خونی

آنالیز کروموزومی محصوالت حاملگی.

تستهای با فواید اثبات نشده

 ارزیابی ذخیرة تخمدانی با استفاده از سطح  FSHسرمی روز
سوم قاعدگی و AMH

 آزمایشهای ترومبوفیلی (پروتئین  ، Cپروتئین  Sهموسیستین
سرم ،فاکتور  5لیدن) در صورت نداشتن عالئم بالینی یا سابقة
خانوادگی ترومبوفیلی


LH

آزمایش برای عالئم سرولوژیک  PCOSبا استفاده از اندازهگیری

 آزمایش برای عالئم محیطی اختالل تنظیمی سیتوکین TH2
و  ،TH1سلولهای NK




ضد تیروئید
آزمایشهای بررسی آنتیبادیهای ّ

کشت سرویکس برای مایکوپالسما ،اوره آ پالسما و کالمیدیا

بررسی نقص فاز لوتئال با بیوپسی زمانبندی شدة آندومتر.

ارزیابی پس از لقاح
از آنجایی که میزان بروز بارداری نابجا و مول کامل در زنانی که
مکرر دارند ،بیشتر است و زمان بروز سقط
سابقة سقط خودبهخودی ّ
(سن حاملگی) در بارداریهای متوالی در اکثر زنانی که دچار سقط
ّ
خودبهخودی میشوند ،ثابت شده است ،بنابراین کنترل مراحل اولیة
بارداری با اندازهگیری سطح  ΒHCGو سونوگرافی صورت میگیرد.
مکرر
درمان بیماران مبتال به سقط
ّ
مکرر میتواند ناهنجاریهای
 از آنجا که یکی از علّتهای سقط ّ
کروموزومی در جنین باشد ،زمان آمیزش در مقایسه با زمان
توجه قرار گیرد تا لقاح ناهماهنگ -که
تخمکگذاری باید مورد ّ
مشخّ
ص شود.
میتواند منجر به سقط شود-

 کشیدن سیگار ،مصرف مشروبات الکلی و نوشیدنیهای کافئیندار
فراوان ،چاقی ،گازهای بیهوشی ،مواجهه با فل ّزات سنگین نظیر جیوه
و سرب همگی از عوامل محیطی مؤثّر بر سقط هستند .بنابراین ترک
سیگار و مشروبات الکلی و کاهش وزن میتواند از عوامل مؤثّر باشد.
 اصالح ناهنجاریهای آناتومیک رحم مانند میومهای زیر مخاطی،
چسبندگیهای داخل رحمی و سپتوم داخل رحمی و سرکالژ در
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بهدا شت باروری

مبتال به نارسایی سرویکس



اصالح اختالالت اندوکرین مانند دیابت شیرین ،بیماری تیروئید ،نقص فاز لوتئال ،افزایش غیرطبیعی هورمون پروالکتین

توسط باکتریها و ویروسها
اصالح عفونتهای مجرای تناسلی ّ

 درمان آسپرین  +هپارین در موارد اثباتشدة اختالالت خودایمنی و ترمبوفیلیهای ارثی
 بعد از چندین بار سقط ،احتمال تولّد زنده ،حتّی بدون درمان به شصت در صد میرسد .وقتی هیچ عاملی را نمیتوان پیدا کرد ،رفتار دلسوزانه
همراه با همدردی الزمة بهبودی است .اطمینان دادن و تشویق کردن بسیار ارزشمند است.
متخصص زنان ،زایمان و فلوشیپ ناباروری
*
ّ
نشانی :تالش ،ساختمان پزشکان اسالمی
مؤسسه ناباروری مهر
رشت :بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،

میالد حضرت زینب کبری (س) و روز پـرستـار مبـاركـــ باد
دعای همه رددمندا ن بدرقه راهت ای سینه لبرزی از ایمان و یقین
دستت همیشه گرم ای نگران چش ماهی خسته و بیمار

خدا پشت و پناهت ای باغبان گلاهی ژپمُرده و شاخهاهی شکسته

نسیم رضایت خدا گوارای وجودت ای جلوه گاه فدا کاری و صبر
ای اسوه نیکوکاری ،ای لباس سپید فرشت گان رب تن!

ای رپستار

ّ
سن
ط ّب تی
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گياه شگفتانگيز ريحـان
تهیّه و تنظیم :صادق مهتاب

*

تاريخچه و كاربردهاي مرسوم گونههاي ريحان
قارة آسيا (هند ،پاكستان،
ريحان يكي از محبوبترين گياهان دارویي پرورشيافته در جهان است .اين گياه بومي ّ
ايران ،تايلند و ديگر كشورها) است؛ همچنين بعضي از گونههاي وحشي آن در مناطق گرمسيري و نيمهگرمسيري ديده
ميشود .ريحان به علّت محبوبيت فوقالعادة خود اغلب به عنوان سلطان گياهان دارویي نامیده ميشود .نام معمول
ريحان احتماالً از كلمات يوناني “ ”basiliscusبه معناي پادشاه و یا “ ”basiliconبه معناي سلطنتي و باشكوه گرفته
شده است .از لحاظ گياهشناسي نام  Ocimumهم از واژهای يوناني -که معنای خوشبو و عطرآگين بودن را میدهد-
مشتق شده است.
دکتر مصطفی اشرفی اوصالو

**

در سال  1600ميالدي انگليسيها از ريحان به عنوان يك
ّ
معطركنندة موا ّد غذايي ،همچنين به عنوان حشرهكش استفاده
ميكردند .بدين منظور گياه ريحان را در راهروهاي منازل آويزان
ميكردند تا مگسها و حشرات را دفع كند .ايتالياييها ريحان را
محبت ميدانستند .هندوها معتقد بودند كه تدفين
سمبل عشق و ّ
اجساد با يك برگ ريحان باعث خواهد شد كه مردهها به بهشت بروند.
يونانيان باستان ريحان را مظهر تن ّفر و بدبختي ميدانستند .در آمريكا
كه قدمت پرورش اين گياه به بيش از دویست سال ميرسد -اینگياه در هوا خشك ميشد يا در اليه-هايي از نمك حفاظت ميشد،
سپس در كوزههاي سفالي از آن نگهداري ميکردند.
متعددي دارد ،ا ّما معموليترين آن براي اهداف
ريحان استفادههاي
ّ
آشپزي و پختوپز است .ريحان بهطور معمول در داخل روغن زيتون
نگهداري ميشده و به عنوان يك چاشني دلپذير به ساالدها اضافه
در ژله ،مربّا،
ميشده است .همچنين از اين گياه به عنوان يك چاشني 
عسل ،چاي و ليگور استفاده ميشده است .گلهاي ريحان خوراكي
تهية ساالدها و
هستند و ميتوانند به عنوان يك افزودني مناسب در ّ
غذاها مورد استفاده قرار گیرند .ریحان عالوه بر خوراكيبودن ،ميتواند
معطركننده در قدح گل و كيسههاي ّ
به عنوان يك گياه ّ
معطر به
منظور خوشبو كردن استفاده شود .صنايع بهداشتي از اسانس ريحان

تهية لوسيون ،شامپو ،عطر و صابون استفاده ميكنند .همچنين
در ّ
ّ
به دلیل داشتن شاخهها و گلهاي ّ
جذاب و معطر به عنوان يك گياه
زينتي در باغهای گل كاشته ميشود .بذر ريحان حاوي روغن خوراكي
طب
شبيه روغن بزرك (تخم كتان) است .از عصارة اين گياه نیز در ّ
س ّنتي استفاده ميشود.
ریحان داراي اجزاي ف ّعال از لحاظ بيولوژيكي است و خاصيت
ضدميكروبي دارد .اخيرا ً طبق گزارشهایی
حشرهكشي ،قارچكشي و ّ
معلوم شده است كه در بين هفده گونة گياه دارویي تايلندي ،اسانس
ريحان باالترين ف ّعاليت بازدارندگي از سرطان خون يا لوسمي
را داراست .همچنين ثابت شده است كه عصارة آبي Ocimum
 sanctumاثر معنيداري بر تحريك سيتم ايمني بدن دارد و ثابت
ضد بيماري باكتريايي
شده است كه اسانس  O.basilicumبر ّ
( Propionibacterium acnesیک باکتری گرم مثبت که باعث
آلودگی آکنه یا جوش میشود) بیاثر است .براي تازهخوري ،ريحان
بايد داراي عطر شيرين و شاخههای سبز تيره باشد.
از ديگر كاربردهاي درماني ريحان ميتوان به استفاده از آن در
درمان بيماريهاي ماليم عصبي اشاره كرد .به عنوان مثال از برگهاي
خشك آن در فرم سيگار براي مداواي سردردهاي عصبي استفاده
میشود .عصارة آبي ريحان با مقدار  75ميليگرم در كيلوگرم دوز
اثري شبيه اثر  8.8ميليگرم در كيلوگرم دوز آسپيرين دارد.
خواص درمانی ریحان
ّ
ّ
ریحان گیاهی معطر و بادشکن است؛ بیشتر به عنوان سبزیخوردن
خواص درمانی
یا طعمدهنده به غذا ،مورد استفاده قرار میگیرد ،ولی
ّ
زیادی هم دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ریحان آرامشدهندة اعصاب است و برای درمان سردردهای
عصبی بسیار مؤثّر است .اگر بیست تا پنجاه گرم ساقة ریحان را -که
دارای برگ و گل است -در یک لیتر آب جوش بریزید و دوازده دقیقه
دم کنید ،سپس آن را صاف و شیرین کنید و پس از هر غذا یک
فنجان از آن بنوشید ،غم و افسردگی را برطرف میکند.
 ریحان گیاهی نشاطآور است .دمکردة پنجاه گرم ریحان -که
شیرین شده باشد -پس از هر غذا برای معالجة سردردهای یکطرفه
(میگرن) و سردردهای عصبی مفید است .حتّی استنشاق بوی ریحان
لهشده سردردهای ناشی از سفر را برطرف میکند.
 دمکردة پنجاه گرم ریحان -که با عسل شیرین شده باشد -برای

35

مجلۀ پزشکی

بهمن  -اسفند 93

ّ
ط ّب سن یت

برطرف کردن گلودرد و آنژین مؤثّر است .برای درمان آسم نیز میتوان
تهیه کرد و روزی چند مرتبه دهان را با آن
جوشاندة غلیظی از ریحان ّ
تورمی
شستشو داد .جوشاندة سرد آن نیز تببر است .پس در بیماریهای ّ
گلو و سرماخوردگی حتماً از ریحان استفاده کنید.
 دانة ریحان نیز به علّت داشتن لعاب فراوان نرمکننده است و در رفع
ورم کلیه و ترشّ حات زنانگی مفید است.
ضد دلپیچه است ،پس چه خوب است افرادی که دستگاه
 ریحان ّ
حساسی دارند و سریع نفخ میکنند ،با غذا ریحان مصرف کنند.
گوارشی ّ
ّ
 ریحان در درمان اسهال هم مؤثر است .خوردن تخم بودادة ریحان برای
درمان اسهال اثر شفابخشی دارد.
ضد ته ّوع
 جوشاندة ریحان گرفتگی دستگاه گوارش را رفع میکند و ّ
و استفراغ است.
 اسانس ریحان -که بازیلیک نام دارد -بسیار ّ
ضد عفونیکنندة
معطر و ّ
دستگاه گوارش است و بوی سیر و پیاز را از دهان میبرد .به همین دلیل
یک پای ثابت نان و کباب ،ریحان تازه است.
 ریحان میکرب اسهال و وبا را میکشد و بوی آن پشه و مگس را فراری
میدهد .ریحان را در باغچة منزل خود بکارید تا به این ترتیب با حشرات
مزاحم مبارزه کنید.
ّ
محل زخم گذاشته شود ،مؤثر است.
 به نظر میرسد که دانة ریحان برای رفع اثر زهر مارگزیدگی ،هم بهصورت خوراکی و هم اگر به روی
عقیدهای هم وجود دارد که ریحان میتواند زگیل را درمان کند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد مراغه
مؤسسه فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
**
متخصص جنینشناسی و ARTو عضو کادر علمی و پژوهشی ّ
ّ

آب چغندر سبب کاهش
فشار خون میشود
ایرنا :پژوهش محقّقان دانشگاه مری کویین لندن نشان
میدهد که نوشیدن آب چغندر قند در کاهش فشار خون
مؤثّر است .به گزارش هلث ،نوشیدن یک لیوان آب چغندر
در روز ،فشار خون را کنترل میکند .تحقیقات نشان میدهد
که این روش قادر به کنترل فشار خون در افرادی است که
فشار خونشان حتّی با داروهای مختلف نیز کاهش نمییابد.
چغندر و سایر سبزیجاتی که به این شکل ،ریشههای
خوراکی هستند ،موا ّد معدنی مفید خاک ،بهویژه نیترات
معدنی را جذب میکنند .نیترات معدنی در بدن انسان
به اکسید نیتریک تبدیل میشود که باعث گشاد شدن
رگهای خونی میشود و همین مسئله باعث کاهش فشار
خون میشود .آب چغندر عالوه بر کاهش فشار خون ،از
بدن در برابر بیماریهای قلبی و برخی از سرطانها ،بهویژه
سرطان رودة بزرگ محافظت میکند .همچنین به تولّد نوزاد
سالم کمک میکند .چغندر باعث تقویت حافظه نیز میشود
و به هضم غذا کمک میکند و استفاده از آب چغندر قبل از
ورزش بسیار توصیه شده است.
آب چغندر خونساز است و باعث افزایش انرژی میشود.
استفاده از این موا ّد غذایی قبل از ورزش ،باعث استحکام
عضالت و افزایش انرژی میشود .نتایج این تحقیق در نشریة
 Hypertensionمنتشر شده است.

فشارخونیها زغال اخته
بخورند
باشگاه خبرنگاران :پژوهش محقّقان آمریکایی نشان میدهد که مصرف
طی هشت هفته پایین میآورد .محقّقان
روزانة زغال اخته فشار خون باال را ّ
دانشگاه ایالت فلوریدای آمریکا -که این پژوهش را انجام دادهاند -میگویند:
زغال اخته یک آنتیاکسیدان سرشار از کروم بوده که برای مقابله با فشار
خون باال مؤثّر است.
متوجه شدند
باال
خون
فشار
به
مبتال
یائسة
زن
48
بررسی
محقّقان با
ّ
که مصرف روزانة زغال اخته میتواند فشار خون آنها را ظرف هشت هفته
بسیار پایین بیاورد .محقّقان در این پژوهش زنان مورد بررسی را به دو گروه
تقسیم کردند و به گروه اول روزی  22گرم پودر زغال اختة منجمد ،معادل
یک فنجان زغال اختة تازه و به گروه دوم  22گرم دارونما دادند .این پژوهش
نشان داد که پس از گذشت هشت هفته زنانی که زغال اخته خورده بودند،
فشار خون سیستولیک آنها  5.1درصد و فشار خون دیاستولیک آنها 6.3
درصد کاهش یافت.
محقّقان همچنین با اندازهگیری میزان سختی شریان زنانی که هر روز
متوجه بهبود وضعیت سختی شریانها شدند
زغال اخته مصرف کرده بودند،
ّ
که افزایش نیتریک اکسید در خون را از دالیل آن ذکر کردند .ا ّما محقّقان با
بررسی ارقام مربوط به فشار خون و سختی شریانهای گروه دوم -که دارونما
متوجه شدند که هیچ تغییری در این ارقام حاصل نشده
مصرف کرده بودند-
ّ
است .این اولین بار است که اثر زغال اخته بر عملکرد شریانها ،همچنین
در زنان یائسه مورد بررسی قرار گرفته است .نتیجة این پژوهش در مجلّة
 Academy of Nutrition and Dietمنتشر شده است.
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ط ّب سنتی
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چای ،دمنوشی مفید و بدون عارضه،

در دل طبیعت ،به شرط عدم دخالت بشر

تهیّه و تنظیم :دکتر مصطفی اشرفی اوصالو

*

چای گیاهی ،معموالً به مواد دمکردة میوهای
یا گیاهی گفته میشود .چای نام یک گیاه و
نوشیدنی ساختهشده از این گیاه است و واژهای
است چینی که در چین و شمال هندوستان به
کار میرود و تقریباً با همان تل ّفظ وارد زبان
فارسی شد ه است.
نام این گیاه در گویش چینی جنوبی چای
و در گویش چینی شمالی به صورت ت ِی تل ّفظ
میشد و هر دو ،تل ّفظی از یک واژة یگانه در
چینی قدیم هستند .مردم اروپای غربی نام این
گیاه را از چینیان شمالی ،و مردم خاورمیانه
و شمال آفریقا نام آن را از چینیان جنوبی
آموختند .امروزه مصرف چای ،یکی از اجزای
جداییناپذیر زندگی عا ّدی مردم در ایران است،
ا ّما سابقة مصرف چای در ایران ،کمتر از دو قرن
است.
چای به چهار دسته تقسیم میشود:
 تخمیری (چای سیاه)
 تخمیرنشده (چای سبز)
 نیمهتخمیری (چای اوالنگ و پوچونگ)
 چای سفید.

فرآوری
متأسفانه امروزه چای دارای افزودنیها و یا فرآوری متفاوتی است .چای بهسادگی هر نوع
ّ
عطری را به خود میگیرد که این مسئله موجب پدید آمدن مشکالتی در حین فرآوری،
حملونقل یا انبارسازی آن میشود.
محتویات
چای شامل کاتچین ( )Catechinنوعی آنتیاکسیدان است .در برگ تازة چای ،کاتچین
میتواند ّ ۳۰%
کل وزن برگ خشک را تشکیل دهد .باالترین مقدار کاتچین در چایهای
ً
سفید و سبز متمرکز شدهاست ،ا ّما اساسا چای سیاه به دلیل استعداد اکسیدشوندگی خود
محرکی چون کافئین (حدود  ۳%وزن
کمتر از آن برخوردار است .چای همچنین دارای موا ّد ّ
چای خشک و برابر با چهل میلیگرم به ازای هر فنجان چای دمکرده) ،تئوفیلین و تئوبرومین
است که مقدار دو ما ّدة اخیر بسیار اندک است.
نوشیدنی چای با دمکردن برگها ،جوانهها یا شاخههای فرآوریشدة بوتة چای گونة
مدت چند دقیقه در آب داغ درست میشود .فرآوری آن میتواند
 Camellia sinensisبه ّ
شامل اکسیداسیون ،حرارتدهی ،خشکسازی و افزودن گیاهان ،گلها ،چاشنیها و میوههای
دیگر به آن باشد.
چای یک منبع طبیعی از کافئین ،تئوفیلین ،تیانین و آنتیاکسیدانهاست ،ا ّما تقریباً بدون
چربی ،کربوهیدرات یا پروتئین است .همچنین دارای طعمی مطلوب و کمی تلخ و گس است.
خواص و فواید
مصرف دمکردة چای باعث تسریع حرکات تن ّفسی ،سرعت در گردش خون ،رفع
خوابآلودگی ،احساس تجدید نیرو ،تقویت نیروی فکری ،گوارش بهتر غذا و تعریق میشود؛
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ّ
سن
ط ّب تی

استفاده از چای کیسهای انجام میشود .برخی افراد هم مرحلة استفاده
از این رو چای را هنگام خستگی ،ضعف عصبی ،میگرن ،بیماریهای
از قوری را دور (میانبر) میزنند و چای را بهطور مستقیم در یک
قلبی و آسم میتوان تجویز کرد .در اوایل روز برای افزایش هوشیاری
تهیه میکنند .این روش بیشتر متداول است،
میتوان چای نوشید ،زیرا شامل تئوفیلین و پیوند کافئین
فنجان یا لیوان ّ
ا ّما برای دستیابی به کیفیت قابل قبول چای ،الزم
که معموالً تئین نامیده میشود -است .اگرچهتهیة آن پیروی شود ،همچون
برای
اصولی
از
است
چایهای بدون کافئین هم وجود دارد.
ّ
اختصاص زمان کافی دمکشیدن از طریق قرار
در پژوهشهای امروزی مشخّ ص شده
دادن چای کیسهای در داخل فنجان پس از
است که چای ممکن است در کاهش
ریختن آب داغ.
خطر برخی بیماریهای مزمن عمده مثل
از لحاظ تاریخی در چین ،روش
سکته ،حملة قلبی و بعضی سرطانها
مفید باشد .نوشیدن چای میتواند از
دمکردن چای به چند دسته تقسیم
میشود :مرحلة اول دمکردن که
پوسیدگی دندانها جلوگیری کند؛
عبارت است از شستن قوری چای با آب،
اینها اخبار بسیار خوبی برای مردم
سپس مراحل بعدی آن انجام میگیرد.
تمام دنیاست ،چون چای پس از آب
اگرچه انواع چای بهطور متفاوتی پاک
پرمصرفترین نوشیدنی در دنیاست و روزانه
یک میلیارد فنجان چای در دنیا نوشیده میشود.
و شسته میشوند و ممکن است برای دمکردن
آنها نیاز به مراحل بیشتری از استفاده از آب جوش
نوشیدن چای و خوردن مقداری میوه و سبزی
باشد .همچنین بهترین دما برای
یک راه چارة ارزان و آسان برای
در بیماران با مشکل نازایی تحت استرس،
دمکشیدن چای را براساس نوع
کاهش خطر برخی سرطانهاست.
شود.
ی
م
توصیه
درمان
زمان
در
تازه
چای
نوشیدن
آن میتوان تعیین کرد .چایهایی
محقّقان دانشگاه حفاظت «کیس
که دارای دورة اکسیداسیون کوتاه
وسترن» در «کلویلند» دریافتند
باشند و یا اص ً
ال این دوره را طی نکرده باشند ،همچون چای سبز یا
که مصرف چای تا نود درصد از آفتابسوختگی منجر به سرطان
سفید ،بهخوبی در دمایی پایین حدود هشتاد درجة سانتیگراد دم
پوست جلوگیری میکند.
میکشند ،درحالی که چایهای دارای دورة طوالنی اکسیداسیون ،در
چای حاوی فلوراید است که میتواند مقاومت دندانها را زیاد و
از پوسیدگی آنها جلوگیری کند .محقّقان ژاپنی در پژوهشهای
دمایی باالتر از صد درجة سانتیگراد دم میکشند.
آزمایشگاهی خود پی بردند که چای با پیشگیری از تشکیل پالک
افزودنیها
دندانی ،برخی باکتریهای دندانی را -که میتوانند باعث بیماری
که
لثه شوند -نابود میکند .چای دارای انواع پلیفنول است
افزودنیهای متداول به چای شامل شکر یا عسل (دمای چای زیر
محافظت
آنتیاکسیدانهایی هستند که سلولهای انسان را از آسیبها
پنجاه درجة سانتیگراد باشد) ،لیمو ،شیر و عصارة میوهجات است.
میکنند .فالونیدها گروهی از پلیفنولها هستند که بهطور طبیعی
برخی از کارشناسان افزودن خامه به چای را به دلیل تقویت بیش از
در چای وجود دارند .به نظر میرسد سطوح باالی این پلیفنولها در
حد طعم آن توصیه نمیکنند .آنچه از این قاعده مستثناست ،استفاده
ّ
بزرگ،
بدن میتواند عالوه بر ویروسها با سرطانهای لوزالمعده ،رودة
از چایهای بسیار مق ّوی همچون معجون چای جزایر فریزلند شرقی
که
است
مثانه ،پروستات و سینه نیز مقابله کند .ذکر این نکته نیز الزم
است ،ا ّما تص ّور بر این است که شیر مقدار ما ّدة تانین باقی مانده را
چای سبز دارای سطوح باالتری از پلیفنولهاست ،بنابراین در مقایسه
خنثی میکند و اسیدیتة آن را کاهش میدهد.
با چای سیاه (تخمیری) مفیدتر است .حکیم چینی «تین یی هنگ»
برخی افراد به هنگام استفاده از چای ،شیر سرد را به آن اضافه
معتقد بود« :نوشیدن چای برای فراموش کردن غوغای دنیاست».
میکنند؛ در این صورت چای را نباید جوشاند ،زیرا موجب ایجاد
امولسیون و طعم بهتر آن میشود.
نحوة دمکردن چای
مؤسسة
*
متخصص جنینشناسی و ARTو عضو کادر علمی -پژوهشی ّ
ّ
تهیة چای ،قرار دادن
معموالً تص ّور میشود که بهترین روش برای ّ
فنّاوریهای نوین پزشکی مهر
مستقیم آن در یک قوری یا در یک چایدمکنی است که اغلب با

ماست را با این غذاها نخورید

طب س ّنتی ،در مورد اینکه نباید همراه غذاهای گوشتی و نشاستهای ماست خورد،
باشگاه خبرنگاران :دکتر نصیر دهقان ،پزشک و پژوهشگر ّ
متأسفانه برخی از عادتهای غلط در غذا خوردن موجب کاهش جذب و کمبود ویتامینها و امالح در بدن میشود .مصرف ماست
اظهار داشت:
ّ
همراه غذاهای گوشتی تمام پروتئین و امالح معدنی بدن بهخصوص آهن و روی موجود در غذا را دفع میکند.
متخصص با بیان اینکه ترجیحاً ماست باید یک ساعت بعد از غذا مصرف شود ،افزود :کسانی که عادت غذایی خوردن ماست و آب به همراه غذا
این
ّ
را دارند ،دچار عارضة کبد چرب نیز میشوند ،بهخصوص در بلغمیمزاجها که تغییراتی در مزاج آنها رخ میدهد.
مصرف ماست به همراه غذاهای گوشتی و نشاستهای عالوه بر اینکه هضم و جذب غذا را در معده دچار مشکل میکند ،مشکالت گوارشی آن موجب
بروز نفخ هم میشود .مصرف ماست به همراه غذا ،کلسیم خوراکی را دفع میکند و بهطور کلّی موجب کاستهشدن فواید هر دو میشود و هضم و
جذب را در امالح و موا ّد غذایی ایجاد میکند.

ّ
ط ّب سنتی
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مزاج شما چیست؟

(غذاهاي مضر و مفيد براي انواع مزاجها)
طب رایج در
طب ایرانی و اسالمی و ّ
تفاوت عمده میان ّ
روشهای تشخیص را میتوان بهوضوح در مکتب مزاجشناسی
مشاهده کرد .اگر ویژگی انسان از این نظر بررسی شود و
چگونگی پیدایش او مورد مطالعه قرار گیرد ،به نتایجی دست
پیدا میکنیم که میتواند بهطور کلّی مسیر درمان و پیشگیری
از بروز بیماریها را کوتاه کند و طب را چنان ساده کند که
هیچگاه در قالب تص ّور نمیگنجد.
براساس این مکتب تن انسان برآیند اثر چهار ما ّده است که
دکتر مح ّمدرضا ضیاء * آن را خلط مینامند و هر کدام از این مواد بخشی از بدن را
تشکیل میدهند .هرگاه این مواد در حال تعادل باشند ،شخصیت انسان معتدل خواهد
بود و ضمن برخورداری از سالمت کامل ،رفتارهای متناسب و پسندیدهای نیز از وی بروز
خواهد کرد و چهرهای زیبا خواهد داشت .ا ّما هرگاه یکی از این مواد در بدن افزایش یافت،
ساختار بدن تغییر خواهد کرد؛ چهره و استخوانبندی و رنگ پوست ،پراکندگی مو در
تن و آشکاری و پنهانی عروق در دست نیز متفاوت میشود و شخص گرایشهای غذایی
و رفتاری متفاوتی خواهد داشت.
به تناسب اینکه کدام یک از موا ّد چهارگانه در بدن شخص افزایش داشته باشد ،نام
آن ما ّده را روی فرد میگذارند ،مث ً
ال اگر میزان صفرای بدن بیشتر باشد ،شخص را
صفراویمزاج و اگر دم (خون) بدن بیشتر باشد ،فرد را دموی مینامیم و به همین ترتیب
بلغم و سودا .ولی این اشخاص تا زمانی که ترکیب این مواد در بدنشان بهطور نسبی در
حال تعادل باشد ،سالم خواهند بود .البته در گرایشهای غذایی ،رفتاری ،هوشمندی و
اخالقی متفاوت بوده و از استعدادها و تواناییهای ویژهای برخوردار خواهند بود و در عین
خاصی را خواهند داشت ،مثل اینکه استعداد پذیرش
حال استعداد پذیرش بیماریهای ّ
بیماری افسردگی در افراد بلغمی بیشتر است ،استعداد بیماری قلبی در افراد دموی و
استعداد سردرد میگرنی در افراد صفراوی بیشتر است .استعداد فشار خون و دیابت در
افراد صفراوی کمتر و استعداد بیماریهای اعصاب و روان در افراد سوداوی بیشتر است.
افراد با فهم این زمینه و استعداد میتوانند از بروز چنین بیماریهایی جلوگیری کنند
ضد آن ما ّده بیماری را درمان کنند.
و یا در صورت ایجاد ،با به کار بردن داروی ّ

طبع بلغمی (سرد و تر)
این افراد اغلب دارای چهرة رنگپریده ،بدنی
بیحس و چاق هستند .افسردهخو ،تنبل و
واقعگرا هستند و اهل خطر نیستند (بر عکس
دمویمزاجها) .پرخواب و پراشتها و دارای بدن
تحمل سرما را هم ندارند.
ورمکرده هستند و
ّ
ترشی دهان ،نرمی و سستی پوست بدن ،ضعف
گوارش ،افزایش بزاق دهان ،رقیق شدن آب بینی،
زبان باردار و مرطوب ،سفیدی ادرار ،سفید شدن
ریش و مو قبل از پیری ،بدن و کف دست سرد،
ابتال به بیماریهای رطوبتی و سکته در این افراد
بیشتر بروز میکند .ویژگیهای شخصیتی این
گروه عبارت است از :خواب زیاد ،کندی حواس،
تخیل اشیای سفید ،شل صحبت کردن ،خستگی
ّ
زیاد ،بدگمانی ،بدبینی ،بیقیدی ،کندذهنی و
کندفهمی ،نظمگرا ،خطرناپذیر و پایبند به قانون.
غذاهای مضر برای افراد بلغمیمزاج
تمام موا ّد لبنی مانند شیر ،ماست ،دوغ ،کره،
سرشیر ،خامه ،پنیر و کشک برای افراد بلغمیمزاج
مضر است .همچنین غذاهای زیر برای آنان مضر
است:
ترشیجات ،سرکه ،شور ،برنج سفید ،عدس،
سیب زمینی ،آب یخ ،انواع نوشابههای گازدار،
چای ،قهوه ،نسکافه ،سوپ جو ،آش جو ،میوهجات
ترش و کال ،نارنگی ،کیوی ،گرمک ،خیار
پوستکنده ،قارچ ،ماش ،جو ،گوشت گاو و گوساله،
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انواع گوشت سفید ،سس ،رب ،گوجه فرنگی ،پرخوری ،غذاهای فریزر
شده و غذاهای زودپز شده ،کدو خورشتی ،کلیة غذاهای ساندویچی،
شیرینیجات ق ّنادی ،کلیة غذاهای سردیبخش ،استفاده از چند نوع
غذا با هم ،نوشیدن مایعات همراه با غذا و یا بالفاصله بعد از آن ،آش
رشته ،ماکارونی و کلیة تنقّالت مصنوعی مانند پفک ،شکالت ،آدامس،
بیسکویت ،یخمک ،نوشمک ،چیپس و . ...
مصرف این نوع موا ّد غذایی خلط بلغم را ف ّعال میکند و آن را
افزایش میدهد .بلغم همان سیستم ایمنی بدن است که با این نوع
تغذیه ضعیف میشود و در نتیجه ،بدن آدمی در مقابل انواع پارازیتها
آسیبپذیر میشود .در واقع سیستم ایمنی بدن علیه خود وارد عمل
میشود که در اصطالح پزشکی آن را اتوایمیون مینامند و از نظر
پزشکی مدرن برای آنها درمانی وجود ندارد .بهترین درمان اینگونه
اشخاص استفاده نکردن از غذاهای نامبرده است .یکی از مهمترین
دالئل علمی استفاده نکردن از این نوع غذاها ،پایین بودن PH
(بیانکنندة میزان اسیدی یا قلیایی بودن) آنهاست که در بدن ایجاد
مخربی میگذارد و
اسیدوز میکنند .اسیدوز روی اعصاب مرکزی اثر ّ
این سیستم را بهمرور فلج میکند.
غذاهای مفید برای افراد بلغمیمزاج
تمام غذاهای گرمیبخش از قبیل گوشت شتر ،گوسفند ،کبوتر،
سار ،گنجشک و بوقلمون کبابشده.
از میوهجات :همة میوههای رسیده و شیرین.
از ادویهجات :هل ،دارچین ،زنجبیل ،زعفران ،جوز هندی ،فلفل
سیاه و فلفل سفید و دانة فلفل ،دانة خردل ،سیر ،موسیر.
از ریشهها :چغندر ،شلغم ،هویج ،کلم قمری ،ترب سیاه و سفید.
از سبزیجات :کلیة سبزیجات گرم ،مانند انواع کلم ،ساقة کرفس،
نعناع ،ریحان ،جعفری ،مرزه ،ترخون ،تره و شوید.
از حبوبات :نخود ،گندم ،لوبیا چیتی ،لوبیا کشاورزی و یا کپسولی،
دال عدس و لپه.
در صورت استفاده از سایر حبوبات و غالت ،بهتر است از ادویهجات
گرم مانند زیرة سیاه ،زیرة سبز ،زنجبیل ،دارچین ،هل ،زعفران و کمی
زردچوبه استفاده شود.
از بذرهای ملین مانند تخم ریحان ،تخم شربتی ،قدومة شیرازی،
خاکشیر و بارهنگ نیز میتوان استفاده کرد.
از خشکبار :بادام ،گردو ،فندق ،پسته ،کنجد و ارده مفید است و
از عسل و شیرة خرما نیز میتوان استفاده کرد.
مصرف این نوع موا ّد غذایی بسیاری از بیماریهای اتوایمیون ،مانند
بیماریهای رماتیسم ،پارکینسون و سایر بیماریهای صعبالعالج را
درمان میکند .اکثر افراد مبتال به این بیماریها طبع سردی دارند.
طبع دموی (گرم و تر)
این طبع از اجزای طبایع گرم است که
دارای دو جزء گرمی و تری است
که همان ازدیاد خون است .در
این طبع بیماران بهطور کلّی
از احساس گرما شاکی
هستند ،بهطوری که
تحمل محیطهای گرم
ّ
را ندارند و محیطهای
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ّ
ط ّب سنتی

خنک و سرد برای آنها مطلوبتر است .معموالً دارای عالئم سنگینی
سر ،خمیازه ،دهندره ،چرت زدن ،کندی حواس ،شیرینی دهان
و سرخی رنگ بدن و زبان هستند .از لحاظ تیپ جسمی و روانی
اینها افراد چاق ،بذلهگو ،شوخطبع ،باحوصله ،معاشرتی ،خوشبین،
شعردوست ،عاشقپیشه و خطرپذیرند .کینهورز نیستند و کمتر
عصبانی میشوند و فوری عصبانیتشان فروکش میکند.
غذاهای مضر برای افراد دمویمزاج
غذاهای سرخشده ،چرب و پرحجم ،شیرینیجات ق ّنادی و مصنوعی،
پرخوری ،ادویهجات تند ،غذاهای شور ،انواع شور (کلم شور ،خیارشور
و  )...گوشت زیاد ،کره و خامه ،غذاهای نشاستهای ،آب یخ ،دوغ،
نوشابه ،تخم مرغ ،نوشیدن مایعات همراه با غذا و یا بالفاصله بعد از
آن ،خرما ،رطب ،توت خشک ،کشمش ،سس ،رب ،ترشیجات ،سرکه،
سیر ،چای ،قهوه ،نسکافه ،ماست ،بادمجان و غذاهای ساندویچی.
غذاهای مفید برای افراد دمویمزاج
نوشیدن روزی شش لیوان آب خنک ،نیم ساعت قبل و دو ساعت
و نیم بعد از غذا ،زرشک ،کاهو ،خیار و میوهجات بهخصوص سیب
درختی همراه با پوست و دانههای آن ،انار ،سبزیجات ،سوپ جو،
لیموترش تازه ،استفاده از ساالد قبل از غذا ،روغن زیتون ،حبوبات
و غالت جوانهزده (مثل گندم ،جوی دوسر ،ماش و عدس) ،بذرهای
ملین (مانند خاکشیر ،اسفرزه ،تخم ریحان ،بالنگو ،بارهنگ ،تخم
مرو) ،عسل به مقدار کم ،غذاهای خام (میوهجات و سبزیجات) ،انواع
توت بهخصوص شاهتوت ،کدو خورشتی ،نوشیدن دو تا سه لیوان آب
زرشک که سریعاً خون را به حالت طبیعی باز میگرداند ،کمخوری،
استفاده از غذاهای ساده و کمکالری مانند سبزیجات بخارپز.
به افرادی که دمویمزاج هستند ،نرمش و ورزش نیز توصیه
میشود.
* پزشک عمومی

نشانی :رضوانشهر ،خیابان امام ،درمانگاه شبانهروزی ازل
تلفن1344624494 :
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ضـد سـرطان
غـذاهای
ّ
تعریف سرطان
سرطان نوعی بیماری است که وجه مشخّ صة آن رشد کنترلنشدة سلولها و توانایی این
ّ
محل اصلی و انتشار به نواحی دیگر بدن است .رژیم غذایی و تغذیه
سلولها برای مهاجرت از
مهمی در پیشگیری از سرطان و درمان آن برعهده دارند.
نقش ّ
مهدی آخوندی کلور

*

عالئم سرطان
عالئم سرطان بسته به نوع سرطان
متغیر است ،ولی بعضی از انواع معمول
ّ
آنها عبارتاند از:
• احساس خستگی یا ضعف زیاد
• وجود توده در سینهها یا هر قسمت
دیگری از بدن
• هر گونه ضایعة جدید یا تغییر در
ضایعههای موجود در بدن
• تغییرات در دفع ادرار و مدفوع
• سرماخوردگی یا بیماریهایی که
درمان نمیشوند.
• زخمهایی که بهبود نمییابند.
• اختالل در بلع غذاها
• کاهش یا افزایش بیدلیل در وزن بدن.
همیشه به نظر میرسیده است که
مصرف میوهجات و سبزیجات برای سالمتی
انسانها مفید است .این مسئله نه تنها به
دلیل موا ّد ّ
مغذی موجود در آنها که در
واقع همان ویتامینها و موا ّد معدنی هستند،
بلکه به دلیل موا ّد شیمیایی موجود در آنها
از جمله ترکیباتی مثل فیتوکمیکالها و
آنتی اکسیدانهاست که آثار مفیدی بر
سالمتی انسانها دارند و میتوانند از ایجاد
و پیشرفت تومور و سرطان جلوگیری کنند.
ضد سرطان
در زیر به تعدادی از غذاهای ّ
و تأثیر آنها روی سرطان اشاره میشود:

آواکادو :حاوی مقدار زیادی آنتی
اکسیدان قوی به نام گلوتاتیون است که به
رادیکالهای آزاد درون بدن حمله میکند
خاصی
و از جذب رودهای چربیهای
ّ
جلوگیری میکند .همچنین حاوی پتاسیم
و منبع خوبی از ویتامین  Eاست .در درمان
هپاتیت ویروسی (علّت سرطان کبد) نیز
مؤثّر است.

لوبیاها :حاوی مقدار زیادی فیتوکمیکال
است و آسیب ژنتیکی به سلولها را کند
کرده یا از آن جلوگیری میکند .از سرطان
پروستات جلوگیری میکند و به دلیل
داشتن مقدار زیاد فیبر احتمال سرطانهای
گوارش را کاهش میدهد.

انواع توتها :به دلیل داشتن ترکیباتی
مانند االژیک اسید و آنتوسیانوزیدها از
سرطانهای پوست ،مثانه ،ریه و پستان
جلوگیری میکند و از تولید دوبارة
سلولهای سرطانی پیشگیری میکند.

کلم و گل کلم :حاوی ترکیبی
شیمیایی به نام ایندول -3-کاربینول است
و از ایجاد و پیشرفت سرطان جلوگیری
میکند و بهطور ویژه احتمال سرطان ریه،
پروستات و مثانه را کاهش میدهد.
کلم بروکلی :حاوی فیتوکمیکالی به نام
سولفورافان است که از بعضی سرطانها از
قبیل معده ،کولون و رکتال جلوگیری میکند.

هویچ :این ما ّدة غذایی حاوی مقدار زیادی
بتاکاروتن است و از تعدادی از سرطانها
مثل ریه ،دهان ،حنجره ،معده ،روده ،مثانه،
پروستات و سینه پیشگیری میکند.

فلفل تند :حاوی ما ّدهای به نام
کاپساسین است که از سرطانهایی از قبیل
سرطان معده جلوگیری میکند.

سبزیجات با برگ سبز تیره :شامل
کاهو ،برگهای خردل ،کاسنی و ...
منابع خوبی از آنتی اکسیدانهایی به نام
کاروتنوئیدها و غنی از فوالت هستند و
احتمال سرطانهای ریه و پستان را کاهش
میدهند.

انجیر :حاوی ما ّدهای به نام بنزآلدئید
است که تومورهای سرطانی را حل میکند.
عالوه بر آن انجیر حاوی ویتامینهای  Aو

 Cو موا ّد معدنی کلسیم ،منیزیم و پتاسیم
است که به کم کردن اشتها کمک میکند
و در کاهش وزن مؤثّر است.

بذرک :حاوی لیگنان است و احتمال
سرطانهای سینه ،پوست و ریه را کم
میکند.

سیر :حاوی ترکیباتی ایمنیبخش به
نام دی آلیل سولفیت است که ف ّعالیت
سلولهای ایمنی را -که مسئول مقاومت
در برابر سرطان هستند -افزایش میدهد و
بهطور غیرمستقیم موا ّد سرطانزا را تجزیه
میکند .از ورود موا ّد سرطانزا به سلولها
جلوگیری و از بزرگ شدن تومور پیشگیری
میکند .به غیر ف ّعال شدن موا ّد سرطانزا
در کبد کمک میکند و احتمال بعضی
از سرطانها از قبیل معده ،کولون ،ریه و
پوست را کاهش میدهد.
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گریپ فروت :همانند پرتقال و سایر مر ّکبات حاوی منوترپنهاست.
با دفع موا ّد سرطانزا از بدن از سرطان جلوگیری میکند .همچنین
تکثیر سلولهای سرطانی سینه را مهار میکند.

انگور :خصوصاً انگورهای قرمز و ارغوانی حاوی منابع غنی از
رزوراترول است و آنزیمهایی را که باعث رشد سلولهای سرطانی
میشوند ،مهار و پاسخ ایمنی را متو ّقف میکند.

ریشة شیرینبیان :این ما ّده حاوی گلیسریزین است که از اثر سوء
تستوسترون محافظت کرده و از رشد سرطان پروستات جلوگیری میکند.

قارچ :به دلیل داشتن پلی ساکاریدهایی به نام بتاگلوکان به بدن
کمک میکند تا با سرطان مقابله کند و سیستم ایمنی تقویت شود.
انواع مغزها :بسیاری از مغزها حاوی آنتی اکسیدانی به نام کورستین
و کمپفرول هستند که از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری میکنند.

پاپایا :حاوی ویتامین  Cهستند که یکی از موا ّد آنتی اکسیدان
است که از جذب نیتروزآمینهای سرطانزا جلوگیری میکند .پاپایا
حاوی فوالسین (فولیک اسید) نیز هست و از سرطان دهانة رحم
جلوگیری میکند.
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جلبکهای دریایی و سایر گیاهان دریایی :این مواد حاوی
بتاکاروتن ،پروتئین ،ویتامین  ،B12فیبر غذایی ،کلروفیل و کلروفیلون
هستند که از بدن علیه سرطان سینه محافظت میکنند .بسیاری
از گیاهان دریایی حاوی غلظتهای زیادی از موا ّد معدنی پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم ،آهن و ید هستند.
محصوالت سویا از قبیل توفو :به دلیل داشتن انواع مختلفی
از فیتواستروژنها و ایزوفالونها از سرطانهای سینه و پروستات از
طریق ممانعت از تغییرات سرطانزا جلوگیری میکنند.

انواع چای :چای سبز و چای سیاه حاوی نوعی از آنتی اکسیدانها
به نام پلی فنلها (کاتچین) هستند که از تکثیر سلولهای سرطانی
جلوگیری میکنند .چای سبز بهترین گزینه است و پس از آن چای
اهمیت دارد.
سیاه ّ

گوجه فرنگی :حاوی لیکوپن است که با سرطان پروستات مقابله
میکند .همچنین از بدن در مقابل سرطانهای سینه ،ریه ،دهان،
معده و پانکراس حفاظت میکند .عالوه بر این احتمال سرطانهای
سینه ،پروستات ،پانکراس و کولورکتال کمتر میشود .همچنین از
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آسیب سلولی که باعث سرطان میشود ،جلوگیری میکند.

زردچوبه :این ما ّده از تولید آنزیم التهابی به نام سیکلواکسیژناز  )2-cox( 2جلوگیری
میکند .این آنزیم در بیماریهای التهابی و سرطانها (بهویژه در سرطانهای کولون و دستگاه
گوارش) افزایش مییابد.

ضد سرطانی از قبیل فیبر ،آنتی اکسیدانها و فیتواستروژنها
غالت کامل :حاوی ترکیبات ّ
هستند که خطر بسیاری از سرطانها را کم میکنند.
ضد سرطان صورت گرفته است .هیچ غذا یا ترکیب
تاکنون پژوهشهای زیادی دربارة غذاهای ّ
غذایی واحدی پیدا نشده است که از افراد در مقابل سرطان حفاظت کند ،ا ّما تأثیر ترکیب غذاهای
گیاهی در پیشگیری از سرطان به اثبات رسیده است .شواهد نشان میدهد که موا ّد معدنی،
ویتامینها ،آنتی اکسیدانها و فیتوکمیکالهای بسیاری از غذاهای گیاهی با هم تداخل دارند و در
متخصصان تغذیه توصیه
کنار هم از ایجاد سرطان جلوگیری میکنند .به همین دلیل بسیاری از
ّ
میکنند که حداقل دوسوم رژیم غذایی باید از سبزیجات ،میوهها ،غالت کامل و لوبیاها تشکیل
شده باشد و در صورت نیاز به طبخ ترجیحاً به صورت آبپز و بخارپز پخته شوند.
*کارشناس ارشد علوم تغذیه

Email: mehdiakhoondikolour@yahoo.com

کاهش ابتال به سرطان پستان با
سی دقیقه ورزش روزانه
ایرنا :نتایج پژوهش محقّقان دانشگاه آکسفورد انگلیس نشان میدهد :زنان
میانسالی که سه ساعت در هفته یا سی دقیقه در روز ورزش میکنند 21 ،درصد
تحرک بسیار کمیدارند یا اص ً
ال ورزش نمیکنند -با خطر
کمتر از سایر زنان -که ّ
احتمال ابتال به سرطان پستان روبهرو هستند.
به گزارش هلث ،محقّقان انگلیسی میگویند :از هر هشت زن یک نفر در انگلستان
مبتال به سرطان پستان است که این آمار را میتوان با گسترش زندگی سالم کاهش داد.
به گفتة این محقّقان ،نتایج یک پروژة گستردة تحقیقاتی روی  126هزار زن نشان داد
که ف ّعالیتهای ورزشی تأثیر چشمگیری در میزان ابتال به سرطان پستان در زنان دارد.
این تحقیقات همچنین نشان داد که وزن زیاد ،نوع رژیم غذایی ،استعمال
تحرک و ف ّعالیت فیزیکی،
دخانیات و موا ّد
ّ
مخدر و ورزش نکردن و یا نداشتن ّ
ّ
هریک در بروز این بیماری خطرناک در زنان مؤثر است .این ورزشها شامل
ورزشهای هدفمند مانند کالسهای ورزشی مختلف است تا بهطور کامل عرق بر
بدن بنشیند و حرکاتی مانند پیادهروی آرام که چنین کیفیتی ندارد ،در فهرست
ورزشهای مؤثّر قرار ندارد.
بر این اساس زنان چاقی که بیش از  55درصد چربی در بدن ذخیره کردهاند،
تحرک بیشتری داشته باشند ،زیرا به گفتة
باید نسبت به زنان الغر ورزش و ّ
دانشمندان ،زنان چاق یا دارای اضافهوزن احتمال بیشتری برای ابتال به سرطان
پستان دارند .طبق این گزارش سلولهای چربی تأثیر بیشتری در ترشّ ح هورمون
استروژن دارند که این هورمون نقشی اساسی در ایجاد و بزرگ شدن تومور در
بدن زنان دارد.
تیم تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد در گزارش خود تأکید کردند :اگرچه هنوز
باید برای یافتن رابطة دقیق کاهش وزن در زنان میانسال و جلوگیری از ابتال به
سرطان پستان در آنها تحقیقات بیشتری انجام داد ،ا ّما باید گفت که حرکات
ورزشی ،همزمان هم تأثیر در کاهش وزن و میزان چربی در بدن زنان دارد و هم از
ابتال به بیماری سرطان پستان جلوگیری میکند ،زیرا این حرکات از بزرگ شدن
حد هورمون استروژن جلوگیری میکند .گزارش
سلولهای چربی و ترشّ ح بیش از ّ
این تحقیق اخیرا ً در مرکز ملّی تحقیقات سرطان لیورپول انگلیس ارائه شده است.

همیشه به نظر میرسیده
است که مصرف میوهجات
و سبزیجات برای سالمتی
انسانها مفید است .این مسئله
ّ
مغذی
نه تنها به دلیل موادّ
موجود در آنها که در واقع
همان ویتامینها و موادّ معدنی
هستند ،بلکه به دلیل موادّ
شیمیایی موجود در آنها از جمله
ترکیباتی مثل فیتوکمیکالها و
آنتی اکسیدانهاست که آثار
مفیدی بر سالمتی انسانها
دارند و میتوانند از ایجاد و
پیشرفت تومور و سرطان
جلوگیری کنند.

چای و آب پرتقال خطر
ابتال به سرطان تخمدان
را کاهش میدهند
ایرنا :محقّقان انگلیسی ا ّدعا میکنند که مصرف چای و
آب پرتقال میتواند خطر ابتالی زنان به سرطان تخمدان
را به یکسوم کاهش دهد.
به گزارش هلث ،محقّقان دانشگاه «ایست آنجلیا» در
انگلیس در یک پژوهش -که سی سال به طول انجامید-
متوجه شدند که موا ّد موجود در چای و میوههای خانوادة
ّ
مر ّکبات میتوانند از ابتال به سرطان تخمدان پیشگیری
کنند .سرطان تخمدان به قاتل خاموش مشهور است ،زیرا
این بیماری اغلب در مراحلی تشخیص داده میشود که
برای درمان بسیار دیر شده است.
سرطان تخمدان ساالنه در انگلیس حدود هفت هزار نفر
را مبتال میکند و بیش از چهار هزار نفر را به کام مرگ
میکشاند .در این پژوهش ،محقّقان دانشگاه «ایست آنجلیا»
رژیم غذایی  171هزار و  940زن  25تا  55ساله را برای بیش
از سی سال بررسی کردند .این پژوهش نشان داد :خطر ابتال
به تومورهای سرطان تخمدان در زنانی که غذاهای ممل ّو از
موا ّد آنتیاکسیدان «فالونوئید» مصرف میکردند ،کمتر بود.
موا ّد آنتیاکسیدان فالونوئیدها در چای ،سیب و مر ّکبات
یافت میشود .این پژوهش که در مجلّة آمریکایی Clinical
 Nutritionمنتشر شده است ،نشان داد که مصرف چای
خطر ابتال به سرطان تخمدان را تا  31درصد کاهش میدهد
و مصرف آب مر ّکبات ،بهویژه آب پرتقال این خطر را به
یکپنجم ( 21درصد) میرساند .تص ّور میشود که فالونوئیدها
با روشهای مختلفی مانند تقویت عملکرد رگهای خونی و
جلوگیری از التهاب از بدن محافظت میکنند.
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شـرط ازدواج بادوام
پژوهشها نشان میدهند که باثباتترین
ازدواجها آنهایی است که زن و شوهر
بیشترین شباهتها را با هم داشته باشند،
زیرا در این صورت اختالف نظر کمتری بر
سر موضوعات مختلف با هم خواهند داشت
و در نتیجه در تفاهم و همدلی بیشتری
بهسر میبرند .بهطور کل برای انتخاب همسر
توجه کرد که بسیار
مناسب باید به چند نکته ّ
*
نگین اسماعیلزاده
بااهمیت است:
ّ
• طرفین باید از نظر سطح اقتصادی ،فرهنگی ،تحصیالت ،اعتقادات
مذهبی و حتّی ظاهری تقریباً در یک سطح باشند.
• اگر هوش زن و شوهر تقریباً در یک سطح باشد ،رابطة زناشویی
بهتری را میتوان پیشبینی کرد.
• یکی بودن ارزشهای زوجین مثل ارزشهای معنوی و یا درک
اقتصادی باعث باال رفتن کیفیت رابطة آنها خواهد شد.
• هرچه زن و شوهر عالئق مشترک بیشتری داشته باشند ،زندگی
به کامشان شیرینتر خواهد بود.
موارد مطرحشده به این معنی نیست که دو نفر کام ً
ال شبیه هم
باشند ،زیرا چنین چیزی حتّی در مورد دوقلوهای همسان هیچگاه
ممکن نخواهد بود ،چه برسد به دو نفری که از دو خانوادة مختلف
هستند .با این حال میتوان برای ازدواج همسری را انتخاب کرد
که بیشترین شباهتها را با شما داشته باشد ،زیرا تفاوتهای
فیزیولوژیکی و زیستی ،همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی افراد
مسئلهای اجتنابناپذیر است.
ً
نکته :در واقع زن و مرد ذاتا با هم متفاوتاند و با شناخت این
تفاوتها میتوانند طوری رفتار کنند که با یکدیگر تعامل بیشتری
داشته باشند.

برای مثال:
اهمیت
 زنان میخواهند مورد حمایت باشند و این مسئله برایشان ّ
توجهی و
دارد .اگر زنان احساس کنند که از طرف همسرشان مورد بی ّ
شدت آزرده میشوند و واکنشهای عاطفی
بیمهری قرار گرفتهاند ،به ّ
اهمیت
شدیدی نشان میدهند .در حالی که برای مردان استقالل ّ
بیشتری دارد.
 صحبت کردن و ارتباطات اجتماعی برای زنان مهم است.
 نگاه زنان به مسائل ریزبینانه است ،ا ّما نگاه مردان به مسائل
کلّیتر است.
 دیدگاه زن و مرد نسبت به مسائل اکثر اوقات متفاوت است و . ...
راهکارهایی برای تح ّمل تفاوتها
باال بردن همدلی ،یعنی فقط از زاویة دید خودمان به موضوع
نگاه نکنیم و گاهی دنیا را از چشم همسر خود ببینیم .همدلی با
خاصی میخواهد و به معنی درک و فهم احساسات
افراد مهارت
ّ
دیگران است و اینکه فرد بتواند خود را جای دیگران بگذارد؛ از دید
او به موضوع نگاه کند و شرایط او را درک کند .برخی به اشتباه فکر
میکنند که همدلی یعنی با فرد مقابل همفکر و همعقیده باشیم ،در
حالی که چنین تص ّوری از پایه اشتباه است ،زیرا هیچگاه نمیتوان دو
نفر را یافت که از پایه شبیه به هم باشند.
انتخاب همسر یکی از مهمترین تصمیمهای زندگی هر انسانی است
و باید با د ّقت صورت بگیرد .به عنوان یک روانشناس بالینی پیشنهاد
متخصصان مربوط مراجعه
میکنم که حتماً قبل از انتخاب همسر به
ّ
کنید تا بتوانید از راهنمایی بیشتر آنها در این زمینه بهرهمند شوید.
* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نشانی :خیابان ن ّواب ،کوچة آبان ،ساختمان ارشان ،کلینیک مشاورة بهار
تلفن33110709 :
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خانهتكانى و مراقبت از دستها
یک نفس عمیق بکشید؛ به صدای طبیعت گوش کنید؛ چه احساس میکنید؟

آری بهار

رسیدن اسفند ،کاهش سرما
و آفتابی شدن هوا همه
نشانههایی از رسیدن بهار
است و همزمان انجام س ّنتی
دیرپا در خانوادههای ایرانی:
خانهتکانی .س ّنتی که تقریباً
تمام افراد خانواده را درگیر
میکند ،مخصوصاً خانم خانه
دکتر فاطمه امیری * که با تمام تالش ،سعی در
هرچه تمیزتر کردن خانه دارد تا سال نو را با خانهای
که گوشهگوشة آن از تمیزی برق میزند ،آغاز کند و
شاید در این زمینه به کمترین چیزی که فکر میکند،
سالمت خود و دستها و پوست خودش است .اولین و
مهمترین چیزی که به آن فکر میکند ،انتخاب بهترین
توجه
و مؤثّرترین موا ّد شوینده و پاککننده است؛ بدون ّ
مخربی در سالمت پوست
به اینکه این مواد چه تأثیر ّ
دستها دارند .دستهای ترکخورده ،خشک و پر از ّ
لک
خیلی از خانمها که با وسواس زیاد در طول سال و در
آخر سال سخت مشغول خانهتکانی هستند ،تأییدکنندة
این حرف است.
استفادة مداوم از این شویندهها سبب از میان
رفتن رطوبت و چربی سطح پوست میشود .با از
محرک و
میان رفتن این الیههای محافظ ،موا ّد ّ
حساسیتزای موجود در شویندهها به الیههای
ّ
عمیق پوست نفوذ میکند و سبب آسیب به
پوست و حتّی اگزمای تماسی میشود .در
حساسیت پوستی دارند،
افرادی که زمینة آلرژی و ّ
این عوارض میتواند بیشتر و شدیدتر باشد ،مث ً
ال استفاده
از بعضی شویندههای قوی میتواند باعث آزاد شدن
سمیشود
گازهای ّ
حساسیت در پوست صورت و گردن میشود
که سبب ّ
یا میتواند عوارض تن ّفسی ایجاد کند ،مانند تنگی نفس،
سوختگی مالیم مجاری ریوی و مری و یا اگزمای شدید
حساسیت با ترک پوست
در پوست دست که اگر این ّ
همراه باشد ،میتواند زمینة عفونتهای پوستی را نیز
فراهم کند.
از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان است ،بهترین کار
این است که از این شویندهها استفاده نشود ،ولی از آنجا
که این کار ممکن نیست ،بهتر است در هنگام استفاده از
اینگونه مواد ،از دستکش بلند و سالم استفاده شود.

نزدیک است.

حساس درون دستکشهای معمولی عرق میکنند و در نتیجه حالت
پوستهای ّ
التهاب ،خارش و اگزما تشدید میشود .بنابراین بهترین نوع دستکش انواع دوالیه
است که قسمت بیرونی آن از جنس پالستیک و قسمت داخلی آن از جنس نخ
است.
پس از اتمام کار دستها را خوب بشویید و از یک کرم مرطوبکننده استفاده
مکرر از مرطوبکنندهها مخصوصاً در ایّام خانهتکانی میتواند
کنید .استفادة ّ
به سالمت پوستتان خیلی کمک کند .گاهی اوقات خانمها بعد از استفاده
از مرطوبکنندهها و قبل از اینکه کرم جذب پوستشان شود ،اقدام به شستن
مجدد دستهای خود میکنند که این کار در واقع اثر مرطوبکنندهها را خنثی
ّ
میکند .میتوانید از انواع کرمهای مرطوبکنندة گیاهی مانند کرم خیار و آلوئهورا
که چربی کمتری دارند و زود جذب پوست میشوند و ظاهر ّبراقی به پوستنمیدهند -استفاده کنید.
چند نکته
توجه داشته باشید ،تاریخ مصرف موا ّد شوینده است،
مهمیکه باید به آن ّ
نکتة ّ
مخربی روی پوست خواهند گذاشت.
اثر
باشد،
گذشته
ها
ن
آ
مصرف
تاریخ
چون اگر
ّ
نکتة دیگر این است که به هیچ عنوان شویندههای مختلف را با هم ترکیب
حساسیتهای
نکنید ،زیرا ترکیب آنها با یکدیگر بسیار خطرناک است و عالوه بر ّ
شدید پوستی و اگزما ،عوارض تن ّفسی نیز به همراه خواهد داشت.
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پس اگر میخواهید سال نو را با خاطرة
خوشی شروع کنید ،حتماً به این نکات
توجه کنید.
ّ
یکی دیگر از موا ّدی که میتواند برای
شما ایجاد مشکل کند ،گرد و خاک است.
بیشتر آلرژیها در گرد و خاک وجود دارند
حساسیت
و در افرادی که زمینة آلرژی و ّ
دارند ،تماس پوستی و ریوی با گرد و
خاک میتواند مشکلآفرین و باعث بروز
حساسیتهای
حساسیتهای پوستی یا ّ
ّ
تن ّفسی به شکل آسم یا شبه آسم شود .این
افراد باید پوشیدن دستکش و استفاده از
جدی بگیرند.
ماسک را ّ
عامل دیگری که باعث خشکی دست
مکرر با آب است ،مخصوصاً
میشود ،تماس ّ
در افرا ِد دچار اگزمای پوستی ،آب یک
محرک است .تماس مداوم با آب چربیهای
ّ
سطح پوست را پاک میکند و نفوذپذیری
الیة شاخی پوست را زیاد میکند ،به همین
دلیل کارگرانی که در محیط مرطوب کار
میکنند ،همچنین خانمهای وسواسی
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بیشتر از دیگران در معرض ابتال به اگزماهای
پوستی هستند .این افراد نیز حتماً باید از
دستکش مناسب استفاده کنند.
استفاده از وایتکس (سفیدکننده)
سفیدکنندهها موا ّد شویندة قویای
هستند که در تماس با پوست چربی مفید
آن را از بین میبرند و احتمال اگزمای
پوستی را بیشتر میکنند .اگر این تماس
تکرار شود ،ترک ،شقاق ،خارش و سوزش
فراوان ایجاد میکند و در نهایت ،پوست
بسیار ضخیم و کلفت میشود که اصطالحاً
به آن چربی شدن پوست میگویند.
در بسیاری از افرادی که با شویندهها و
آب زیاد سروکار دارند ،پوستههایی کنار
ناخن ایجاد میشود که اشتباهاً دلیل آن
را کمبود کلسیم و آهن میدانند،
ولی در واقع این مشکل نیز
بر اثر تحریک پوست اطراف
ناخن است .در این مورد نیز استفاده
از مرطوبکننده و دستکش دوالیه مفید

سبك زندگي سالم

است و به هیچ عنوان نباید این پوستهها
دستکاری شوند ،چون ممکن است باعث
ایجاد تحریک بیشتر و احتماالً عفونت
اطراف ناخن شود .امید است با رعایت
نکات ساده ا ّما مفید ذکرشده سالی نو ،در
خانهای تمیز ،با بدنی سالم و پوستی سالم
و درخشان داشته باشید.

* پزشک عمومی
نشانی :بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی

دبیرستان پسرانة سما ،طبقة همکف
تلفن33726230 :

www.Asa-clinic.ir

ماهنامه هدیة مهر
فرم اشتراک
ّ
نام و نامخانوادگی:
تحصیالت:
نشانی پستی:
کد پستی:

با اشتراک «هدهیء مهر» سالمتی را هب خود ،خانواده و دوستان خود هدهی کنید!

ایمیل:

عالقهمندان به ماهنامة هدیة مهر میتوانند

تلفن همراه:

مبلغ اشتراک را ( 300/000ریال برای

تلفن ثابت:
شمارة فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:
تاریخ شروع اشتراک:
مبلغ پرداخت شده:

 12شماره) به شمارة حساب سپهر بانک

صادرات  0102498744007به نام

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

نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مرکز تحقیقات ناباروری و جراحی محدود مهر كد پستی 4178613111 :تلفن 33755353:

Website: www.mehrinstitute.org

Email: hediehmehr@yahoo.com

سبك زندگي سالم
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بیمـاری خـرید کـردن
خرید وسواسی یا اعتیاد به خرید (Shopping
 )addictionیا ()compulsive shopping

در میان حدود  1تا  6درصد جمعیت عمومی
مشاهده میشود و شیوع آن در زنان بیش
از مردان است .معموالً شروع این بیماری از
هجده سالگی است ،ولی به دلیل مراجعة
دیرهنگام ،بیماران در دهة سوم و چهارم
زندگی خود شناسایی میشوند .در حالت
*
عا ّدی ،افراد به دلیل برآورده شدن نیازهای
دکتر نسیم نکویی
روزانة زندگی خرید میکنند؛ هرچند بهطور طبیعی گاهی هم خرید
جنبة تف ّنن و تفریح به خود میگیرد و باعث ّ
لذت و احساس خوشی
میشود ،ا ّما افراط و وسواس در خرید ،یک اختالل روانپزشکی است و
جدی به همراه داشته باشد .خرید وسواسی
میتواند برای فرد ،عواقبی ّ
توجه به نیازها و منابع مالی فرد
بدون
یک اجبار برای خرج کردن
ّ
است .فرد مبتال ممکن است وسواس به خرید یک محصول خاص
مانند لباس و جواهر یا مواردی همچون موا ّد غذایی ،وسایل آرایشی،
خودرو و حتّی در سالهای اخیر بهطور شایع به تجهیزات الکترونیکی
همچون گوشی همراه و رایانه داشته باشد.
علل بیماری خرید
نظریههای مختلفی در توضیح این اختالل وجود دارد ،بهطور مثال

گفته شده که وقتی قسمت پاداش در مغز با خرید کردن تحریک
میشود ،فرد در آینده میکوشد این ّ
لذت زیاد را به دفعات با خرید
کردن تکرار کند .این میل بسیار زیاد برای خرید با اتّفاقات بد و
هیجانات نامطلوب در زندگی برانگیخته میشود و مقابله با این میل
منجر به افزایش تنش و اضطراب و نیز بیقراری در فرد میشود،
بهطوری که رهایی از این وضع ،فقط با انجام عمل خرید مقدور
مدت فرد
میشود .در کل خرید وسواسگونه بیشتر برای رهایی کوتاه ّ
از احساسات منفی و تنشهاست و در واقع یک خرید هدفمند به
منظور برطرف شدن یک نیاز واقعی نیست.
نشانههای بیماری خرید
نزدیکان فرد مبتال گاهی تنها کسانی هستند که از مشکل وی
باخبرند ،چون این افراد مشکل خود را پنهان میکنند و گاهی حتّی
تظاهر به داشتن منابع مالی نامحدود برای خرید میکنند .جالب است
که بعضی از آنان تصویری کاذب از فرد ثروتمند و مو ّفق در ذهن
دیگران بهوجود میآورند؛ در صورتی که در واقع عمیقاً گرفتار مسائل
مالی هستند .اگر این افراد نتوانند خرید کردن را به نحوی متو ّقف
کنند ،یا از افراط در آن به نوعی دچار آسیب شوند ،قضیه شکل اعتیاد
به خود میگیرد.
یک معتاد به خرید عالئمی همچون موارد زیر از خود نشان میدهد:
● وسواس در انجام خرید بیمورد به صورت دورهای (روزانه یا هفتگی)

ا ّما افراط و وسواس در خرید،
یک اختالل روانپزشکی است
و میتواند برای فرد ،عواقبی
جدی به همراه داشته باشد.
ّ
خرید وسواسی یک اجبار
برای خرج کردن بدون
توجه به نیازها و منابع مالی
ّ
فرد است .فرد مبتال ممکن
است وسواس به خرید یک
محصول خاص مانند لباس
و جواهر یا مواردی همچون
موادّ غذایی ،وسایل آرایشی،
خودرو و حتّی در سالهای
اخیر بهطور شایع به تجهیزات
الکترونیکی همچون گوشی
همراه و رایانه داشته باشد.
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● خرید به منظور مقابله با تنش و استرس
متعدد و انجام خرید با
● داشتن کارتهای اعتباری
ّ
آنها با وجود بدهکاری
● احساس ّ
لذت و هیجان فوری و زیاد بعد از انجام هر
خرید
● خرید اجناس بیمصرف یا غیرضروری
● اقدام به دزدی و فریبکاری در راستای ادامة عادت
خرید
● احساس پشیمانی و سرزنش خود بعد از انجام خرید
(ولی با وجود آن خرید را ادامه میدهد)
● عدم توانایی در مدیریت امور مالی و در نتیجه
بدهکاری و چه بسا ورشکستگی
مکرر فرد برای متو ّقف کردن
● شکست تالشهای ّ
وسواس خرید.
آیا این بیماری قابل درمان است؟
شاید بتوان گفت درمان وسواس خرید یا اعتیاد خرید
دشوار است ،چون انجام خرید یک قسمت عا ّدی از زندگی
شدت اختالل ،الزم است
روزانة همة آدمهاست .بسته به ّ
فرد مبتال مدتی از ف ّعالیتهای روزانه مانند خرید و ادارة
امور مالی به دور باشد و شخص دیگری -که مورد اعتماد
اوست -این امور را انجام دهد یا حداقل در مواقع خرید
حتماً همراه با شخصی نزدیک و معتمد (همسر ،مادر،
خواهر ،برادر یا دوست نزدیک) به بازار برود تا مدیریت
خرید به دست آنها سپرده شود.
باید شخص را نسبت به خریدهایی که انجام میدهد
و عدم نیاز به آنها آگاه ساخت ،ولی نباید فرد مبتال را
سرزنش کرد و در او احساس گناه به وجود آورد ،بلکه
فقط باید نتایج بد این بیماری را برایش آشکار ساخت.
در موارد بسیار نادر بستری الزم است ،ولی در اکثر موارد
اعتیاد به خرید با رفتاردرمانی و مشاورة فردی قابل درمان
محرکهای
است .فرد مبتال در جریان مشاوره میآموزد که ّ
خاصی را که باعث
رفتاری مانند احساسات ،مکانها و افراد ّ
انجام این عمل میشوند ،شناسایی کند و تالش کند از
محرکها دور بماند و در صورت بروز ،تکانههایش را
این ّ
کنترل کند.
نکتة مهم این است که ممکن است وسواس خرید
در بسیاری از موارد با اختالالت روانپزشکی دیگری
مانند وسواس فکری و عملی ،اختالل خلقی ،جنون
دزدی و بقیة اختالالت کنترل تکانه همراه باشد که
شدت خود بیماری یا
برای درمان مسائل همراه و ّ
اختالالت همراه آن دارودرمانی زیر نظر روانپزشک
ضرورت مییابد.
پیشآگهی
مانند بسیاری از اختالالت مشابه در این مورد نیز
مجدد وجود دارد ،به همین علّت باید نسبت
احتمال عود ّ
به وقوع آن هشیار بود و با آموختن راهبردهای مقابلهای
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مدت
خرید وسواسگونه بیشتر برای رهایی کوتاه ّ
فرد از احساسات منفی و تنشهاست و در واقع یک
خرید هدفمند به منظور برطرف شدن یک نیاز
واقعی نیست.
به فرد مبتال ،احتمال بروز آن را کم کرد .در بسیاری از موارد درمان
مدت ضرورت پیدا
دارویی نگهدارنده و انجام مشاوره به صورت طوالنی ّ
میکند.
متخصص اعصاب و روان
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،نرسیده به پل بوسار ،ساختمان دانا
تلفن33131356 :

ورود ساالنه
پانصد میلیارد
کیسة پالستیکی
در طبیعت
پایگاه ّ
اطالعرسانی شبکة خبر :آلودگی محیط
زیست با کیسههای زباله به معضلی جهانی تبدیل شده است .قرار است
دولتهای اتّحادیة اروپا قانونی را تصویب کنند که تولید و استفاده از
کیسههای پالستیکی را به نصف کاهش دهد.
کیسههای پالستیکی آب اقیانوسها را آلوده میکنند؛ جانداران دریایی با
بلعیدن کیسههای پالستیکی ممکن است دچار خفگی شوند یا به سالمتشان
آسیب برسد .این کیسههای پالستیکی مسیر کانالهای فاضالب را مسدود
میکنند .هنگام سوزاندن کیسههای پالستیکی در کورههای زبالهسوزی،
سمی تولید میشود .بهعالوه برای تولید این کیسههای
گازهای بسیار بدبو و ّ
پالستیکی منابع زیادی استفاده میشود .بسیاری این کیسههای پالستیکی
را تهدیدی جهانی برای محیط زیست جهان میدانند.
در بیستوپنج سال گذشته میزان مصرف جهانی کیسههای پالستیکی
از رقم تقریباً صفر به بیش از پانصد میلیارد عدد در سال رسیده است که
در هر دقیقه حدود یک میلیون کیسة پالستیکی است.
برخی کشورها تالش زیادی برای کاهش استفاده از کیسههای
پالستیکی انجام دادهاند ،مث ً
ال دانمارک کمترین مصرف این کیسهها را
متوسط در این کشور هر
در داخل اتّحادیة اروپا دارد .هم اکنون بهطور
ّ
نفر در سال فقط چهار کیسة پالستیکی مصرف میکند ،ا ّما در کشور
متوسط  466کیسة پالستیکی برای هر نفر در
پرتغال این رقم بهطور
ّ
سال است .پیشنهادهای مختلفی برای کاهش مصرف کیسههای پالستیکی
مطرح است؛ برخی میگویند باید آن را بهطور کامل ممنوع کرد و برخی
هم معتقدند که باید از مردم برای استفاده از کیسههای پالستیکی مالیات
دریافت کرد یا آن را با کیسههای قابل تجزیه جایگزین کرد
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زندگی عاقالنه
زندگي عاقالنه» همچون يک بازي قوانيني دارد

امروزه بيشتر مردم برای زندگي عاقالنه
ارزش قائلاند ،ا ّما کمتر کسي دقيقاً
ميتواند توضيح دهد که منظورش از
زندگي عاقالنه چيست؟ برخي از مردم،
خود را «معيار» و «مالک» زندگي عاقالنه
ميدانند! آنان چنان خودمحورند که تص ّور
ميکنند که سبک زندگيشان مبنا و معيار
است و به خود حق ميدهند تا ديگران را
*
دكتر مح ّمدرضا سرگلزايی نصيحت کنند که «مثل من باش»!
چنين افرادي هر کس را که مانند آنان نيست ،ذائقة متفاوتي دارد،
به موسيقي متفاوتي گوش ميدهد ،شغل متفاوتي را دوست دارد و
کتابهاي متفاوتي ميخواند ،سرزنش ميکنند و رفتار او را عاقالنه
نميدانند! «آلن دوباتن» در کتاب «تسلّيبخشيهاي فلسفه» نمونههاي
تاريخي جالبي در اين زمینه ميآورد .براي نمونه اروپائيان ،زماني که
قارة جديد را کشف کردند ،با انسانهايي مواجه شدند که متفاوت با آنان
ّ
زندگي میکردند .سرخپوستان متفاوت با اروپائيان ،لباس میپوشيدند،
آرايش میکردند و مذهبي متفاوت داشتند .اروپائيان آنقدر خود را
مبناي زندگي عاقالنه فرض میکردند که به جاي احترام گذاشتن به
س ّنتها و تفاوتهاي ميزبانانشان به تحقير آنان پرداختند تا جايي که
به اين نتيجه رسيدند که سرخپوستان انسان نيستند ،بلکه چيزي بين
انسان و حيواناند! با چنين طرز تف ّکري« ،اروپائيان عاقل» به خود حق
دادند که دارايي سرخپوستان را تصاحب و حتّي براي تفريح و تف ّنن
«مسابقة شکار سرخپوست» برگزار کنند!
همة ما حق داريم که سبک زندگي خود را خود انتخاب کنيم و تا
جايي که حقوق ديگران پايمال نشود ،متفاوت با ديگران زندگي کنيم.
مشارکت دادن ديگران در تجربههايمان و پيشنهاد دادن آنچه برايمان
مفيد يا خوشايند است ،جزئي از زندگي اجتماعيست ،ا ّما نصيحت
کردن کسي ،آنچنان که گويي «من میدانم و تو نمیداني» نه تنها
وظيفة ما نيست ،که حتّي تجاوز به حقّ ديگران است .البته گاهي
در يک جامعه ،آنقدر حيطههاي حق و وظيفه و مرزهاي «حريم
خصوصي» تعريفنشده و مبهم شدهاند که افراد تجاوز به حريم
ديگران را وظيفة خود میدانند! در اين فرصت کوتاه میخواهيم يکي
از تعاريف زندگي عاقالنه را با شما در ميان بگذاريم.
«طراحي»« ،عمل» و
زندگي عاقالنه ،فراينديست که هر سه جزء ّ

«ارزيابي» در آن وجود داشته باشد.
طراحي ــــ عمل ــــ ارزيابي
ّ
«طراحينشده» زندگي میکنند .هنگامي که حقوق
افراد،
برخي
ّ
ماهانه يا پول توجيبي خود را میگيرند ،آن را بدون برنامه خرج
میکنند .آنان از قبل با خود قرار نمیگذارند که چه چيزهايي در زندگي
مورد نيازشان است و کدام نياز در اولويت قرار دارد .آنان براي خرج
کردن برنامهاي ندارند و بر اساس ميل و هوسشان پول خود را خرج
میکنند .بنابراین زماني که با مهمترين نيازها و اولويتهايشان مواجه
میشوند ،پولي در بساط ندارند! اين نوع زندگي را «زندگي تکانشي»
مینامند که از نشانههاي اين است که عاقالنه زندگي نمیکنيم! در
زندگي برخي افراد ،جاي «عمل» خالي مانده است .آنان مرتّب در حال
توجه ندارند که «دوصد
طراحي و خيالپردازي هستند ،ا ّما به اين نکته ّ
ّ
گفته چون نيمکردار نيست»؛ زندگي عاقالنه نياز به عمل دارد .برخي
افراد براي تغيير زندگيشان چشمانتظار معجزهاند .براي نمونه انتظار
دارند براي تکان خوردن شرايط ماليشان ،در يک مسابقة بختآزمايي
يا قرعهکشي ،برندة جايزة بزرگي شوند يا تو ّقع دارند که يک معجزه
روابط عاطفيشان را متح ّول کند .اين نوع زندگي را زندگي بر اساس
«تف ّکر جادويي» میناميم .از نظر روانشناسي چنين تف ّکري مشخّ صة
تف ّکر کودکانه است .بلوغ و پختگي به اين معناست که ما مسئوليت
تغيير دادن زندگي خود را پذيرفتهایم و بهاي آن را هم میپردازيم.
سرانجام گروهي از افراد «بدون ارزيابي» زندگي میکنند.
آنان روشي را در زندگي برمیگزينند و پس از آن ،فارغ از نتايج
حاصلشده ،همان روش را دنبال میکنند .ممکن است انتخابهاي
توجه ندارند که
آنان براي زمان و مکان ديگري مناسب باشد ،ا ّما ّ
«اکنون» در جاي ديگري و یا زمان ديگري هستند .آنان الزم است که
در انتخابهاي خود «بازنگري» و «تجديد نظر» داشته باشند .وقتي
مشکالت زندگي مردم را مرور میکنيم ،بهوضوح میبينيم که بيشتر
گرفتاريها و دردسرهاي آنان ،ناشي از گم شدن يکي از حلقههاي
اين زنجيره است« .زندگي عاقالنه» همچون يک بازي قوانيني دارد،
ا ّما «زندگي غيرعاقالنه» همچون يک قمار است.
يا بگذرد يا بشکند کشتي در اين سيالبها
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