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رزق و روزی ربای شما مق ّرر شده است و هب شما خواهد رسیدّ ،اما عبادتاهی واجب و کاراهی نیکو چیزاهیی
هستند که شما باید هب آناه عمل کنید .بنارباین مواظب باشید که ربای هب دست آوردن روزي بیشتر از ّحد مق ّرر شده،
از ا نجام واجبات باز نمانید.
نگویید که حاال کار دارم و وقت نماز خواندن یا ا نجام یک عمل خیر و ضروری را ندا رم ،زریا اگر خدا اراده نکند ،
ممکن است هرچه بیشتر تالش کنید  ،خسارت بیشتری نصیب شما شود .اگر شما رد ا نجام واجبات و اعمال خیر کوشا
ّ
م
ی
ب
ی
ب
ش
ش
نع
م
مک
باشید ،حتی اگر فرصت رسیدگی یا تالش تر را ندا شته باشید  ،ن است خدا وند اراده فرماید و ت تری
هب دست ش
ربسد.
ا
م
نه
ل
ج ا بالهغ
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سنـدرم پـای بیقـرار
این بیماری نوعی اختالل حرکتی و اختالل
خواب است .افرا ِد دچار این بیماری بهسختی
حسی مبهم در عمق
میتوانند مشکل ّ
پاهای خود را توصیف کنند .این بیماران
نیاز مبرمی به حرکت دادن پاهایشان دارند.
احساس کشیدگی ،سوزش ،گزگز و احساس
کاذب حرکت مایع یا حرکت مورچه در ساق
پاها از مواردی هستند که این بیماران ذکر
دکتر علیرضا مقتدری * میکنند .اکثر بیماران نمیتوانند به خواب
مکررا ً از خواب بیدار میشوند.
روند یا ّ
عالئم این بیماری با حرکت دادن پاها بهتر و موقع استراحت بدتر
میشود .همچنین اوج عالئم در عصرها و شبهاست .گاهی همراه این
طی خواب
بیماری ،پرش در پاها بالفاصله پس از به خواب رفتن یا در ّ
رخ میدهد (نام این پرشها «حرکات دورهای اندام در خواب» است).
این بیماری بسیار شایع است ،ولی اغلب بیماران نمیدانند که این
بیماری یک اختالل در سیستم مغز و اعصاب است.
علل
ع ّلت قطعی این بیماری معلوم نیست .احتمال دارد که مشکل،
مربوط به ما ّدهای به نام دوپامین باشد .دوپامین یک ما ّدة شیمیایی
است که در بدن تولید میشود و برای ارتباط بین برخی سلولها در
مغز الزم است .برای تولید دوپامین ،آهن الزم است .بنابراین کمبود
آهن میتواند تولید این ما ّده را مختل کند.
برخی داروها ممکن است عالئم بیماری پای بیقرار را ایجاد کنند،
ضد
نظیر بعضی داروهای سرماخوردگی ،داروهای معده ،داروهای ّ
افسردگی و بعضی داروهای روانپزشکی .همچنین شکالت ،نیکوتین،
الکل (بهخصوص شراب قرمز) یا هر چیزی که کافئین داشته باشد
مانند قهوه ،چای و کوالها میتوانند عالئم این بیماری را تشدید کنند.

طبی دیگری
بعضی افراد دچار بیماری پای بیقرار هیچ مشکل ّ
ندارند ،ولی ممکن است افراد دیگری در خانواده مثل برادر ،خواهر،
مادر ،پدر و فرزندان نیز درگیر این بیماری باشند؛ یعنی بیماری
میتواند ژنتیک باشد که در این صورت به آن فرم اولیه میگویند .این
فرم معموالً قبل از پنجاه سالگی شروع میشود .این بیماری ممکن
است در حاملگی ،نارسایی کلیه ،کمبود آهن ،مشکالت تیروئید و
بیماریهای سیستم اعصاب محیطی نیز رخ دهد .در این صورت به
آن فرم ثانویه میگویند .این فرم معموالً پس از پنجاه سالگی شروع
میشود .هیچ روش آزمایشگاهی یا تصویربرداریای نمیتواند این
بیماری را تشخیص دهد و تشخیص آن بر اساس شرح عالئم بیمار
و صرفاً برعهدة پزشک است ،ولی آزمایش خون و روشهای دیگر
میتوانند در ر ّد بیماریهای دیگر و بررسی فرمهای ثانویه کمک کنند.
درمان
 ترک قهوه ،الکل و سیگار
 ورزش روزانه
 قبل از اینکه زیاد خسته شوید ،بخوابید.
 ساعات خواب و بیداری خود را ّ
منظم کنید.
 بیماریهایی که باعث تشدید یا ایجاد پای بیقرار میشوند ،نظیر
کمبود آهن باید درمان شوند.
 گاهی داروهایی که اثر شبیه دوپامین دارند و پزشک آنها را
تجویز میکند ،مانند سیفرول (میراپکس یا پرامی پکسول) ،رکیپ
(روپینیرول) ،لوودوپا و  ...باعث میشوند که عالئم زودتر و در هنگام
عصر رخ دهد و شدیدترباشد .در این صورت باید پزشک خود را ّ
مطلع
کنید تا میزان ،زمان یا نوع دارو را عوض کند.
تخصصي درد از آلمان
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز و فلوشيپ فوق
*
متخصص ّ
ّ
ّ

Email: moghtaderia@yahoo.com
www.drmoghtaderi.ir
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گفتوگو با دکتر کشاورز دربارة بیماریهای ژنتیکی

فرزندان؛

وارثان بیماری

متعدد ژنتیکی
در حال حاضر میلیونها کودک در دنیا وارث بیماریهای
ّ
هستند .وراثت ،ازدواجهای فامیلی ،محیط و  ...از مهمترین دالیل ابتال
ن بیماریها نیز بدون عالج و یا
به بیماریهای ژنتیکی است و بیشتر ای 
صعبالعالج محسوب میشوند .گفته میشود ازدواجهاي خويشاوندي
در ايران به افزايش بيماريهاي کمياب و نادر ژنتيکي منجر شده است
که اين بيماريهاي نادر در بسياري از مناطق دنيا شيوع ندارند .در این
متخصص ژنتیک پزشکی ،دانشیار
زمینه مصاحبهای با دکتر پروانه کشاورز،
ّ
مؤسس آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و
ّ
کشاورز ،ترتیب دادیم که در ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

معرفی کنید.
لطف ًا در ابتدا خودتان را ّ

متخصص ژنتیک پزشکی از ژاپن و عضو
من پروانه کشاورز هستم،
ّ
مؤسس و مسئول
هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالنّ .
ف ّنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر کشاورز نیز هستم که در واقع
اولین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مولکولی در سطح استان گیالن است.
بیماری ژنتیکی چیست؟ لطف ًا در مورد انواع بیماریهای
ژنتیکی توضیح دهید.

هر بیماریای که به علّت نقص در سطح  DNAو یا کروموزوم
باشد ،از پدر و مادر به ارث رسیده باشد و قابل انتقال به فرزندان نیز
باشد ،بیماری ژنتیکی محسوب میشود .این بیماریها معموالً فرد و
خانواده را در تمام عمر درگیر میکنند ،اغلب غیرقابل درمان هستند
و یا درمانهای بسیار گرانقیمت و طاقتفرسایی دارند و معموالً باعث
مرگ زودرس فرد نیز میشوند .در اکثر موارد ،این بیماریها با درد
تحمل همراهاند که اثر روحی و روانی شدیدی بر
و رنج غیرقابل ّ
اطرافیان ،مخصوصاً پدر ،مادر ،برادر و خواهر سالم میگذارد.
بیماریهای ژنتیکی سه دستهاند :اولین گروه ،بیماریهای تکژنی
است که بر اثر جهش در یک ژن ایجاد میشود ،مثل بیماری تاالسمی،
هموفیلی و  . ...در این بیماری احتمال بررسی ژن جهشیافته در بیمار
و یا اطرافیانش وجود دارد .در مورد بیماریهای مغلوب حتّی احتمال
تعیین ناقالن در فامیل نیز ممکن است.

عکس :بابك چنگيزي

دومین گروه بیماریهای ژنتیکی ،بیماریهای کروموزومی هستند
و به انواع غالب و مغلوب تقسیم میشوند که یا تعداد کروموزومها
ممکن است کم یا زیاد شده باشد (در شرایط عا ّدی همة ما 46
کروموزوم داریم) و یا ساختار کروموزوم دچار حذف ،اضافه و
معکوسشدگی و یا جابهجایی شده باشد .ا ّما سومین گروه بیماریهای
ژنتیکی ،بیماریهای چندعاملی هستند که در صورتی که شخصی
ژن مستعد برای بروز بیماری را داشته باشد ،در اثر عوامل محیطی،
خاصی بروز میکند ،مثل انواع سرطانها ،دیابت ،بیماریهای
بیماری ّ
قلبی ،فشار خون ،آلزایمر و  ...که این بیماریها مشکل اصلی دنیای
امروز محسوب میشوند .اگر با انجام آزمایشهای ژنتیکی غربالگری
از این موضوع -که ژن پرخطری داریمّ -
مطلع شویم ،با تغییر سبک
زندگیمان میتوانیم از ابتالی به بیماری اجتناب کنیم.
عوامل ایجاد هرکدام از این بیماریها چیست و در این
آزمایشگاه با استفاده از چه روشهایی آنها را تشخیص
میدهید؟

اولین گروه بیماریها ،بیماریهای کروموزومی بودند که همانطور
که قب ً
ال توضیح دادم ممکن است تعداد کروموزومها از  46کروموزومی
حد طبیعی باشد و
که یک سلول انسانی داراست ،بیشتر و یا کمتر از ّ
یا ساختمان و حالت کروموزوم نقص داشته باشد.
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خوشبختانه بالغ بر  %95جنینهای حامل ناهنجاری کروموزومی
سقط میشوند و فقط بیماریهای اندکی از این گروه قادر به متولّد
شدن هستند .این بیماریها میتوانند بر اثر جدا نشدن و تغییرات
ساختاری کروموزومهای والدین در هنگام گامتوژنز ایجاد شوند که
عوامل مختلف محیطی و جهشزا مثل قرار گرفتن در مجاورت موا ّد
شیمیایی ،اش ّعهها ،موا ّد سمی و  ...در این زمینه مؤثّرند.
برای بررسی ناهنجاریهای کروموزومی از دو روش کاریوتیپ و
 QF-PCRاستفاده میشود .کاریوتیپ یعنی چیدمان کروموزومها
در کنار هم و مقایسة آن با نمونة سالم QF-PCR .معموالً در زمانی
سن بارداری باال باشد و زمان کافی برای انجام
استفاده میشود که ّ
کاریوتیپ -که مستلزم دو هفته کشت سلولی است -نداشته باشیم.
کاریوتیپ به چه افرادی توصیه میشود و اص ً
ال چه
کسانی باید کاریوتیپ انجام دهند؟

کاریوتیپ در موارد زیر توصیه میشود:
 مواقعی که در مورد نوزادی ،مشکوک به سندرمهای شایع
کروموزومی مثل داون ،پاتو و ادوارد باشیم.
 زوجی که مشکل ناباروری داشته باشند.
ّ
ً
نامنظم داشته باشد و یا اصال عادت
 فردی که دورة قاعدگی
ماهانه نشده باشد.
 ابهام جنسی و وجود اندام تناسلی نامشخّ ص در شخص مطرح باشد.
 در مواقعی که والدین حامل یک اختالل کروموزومی متعادل
بچههای ناهنجار به دنیا میآورند.
باشند که خودشان سالماند ،ولی ّ
مکرر بدون علّت داشته باشند.
 زوجی که سقط ّ
 در موارد مردهزایی و یا مرگ بدون دلیل نوزاد و یا ناهنجاری
مادرزادی ناشناخته.
 در مواردی که فرد مشکل کوتاهی و یا بلندی قد و یا دست و
حد طبیعی داشته باشد.
پاهای بزرگتر یا کوتاهتر از ّ
 افرادی که در خانوادة خود معلولیت بدون علّت و یا افراد کمتوان
ذهنی و یا عقبماندة ذهنی بدون علّت داشته باشند.
 مواردی که تست غربالگری دوران بارداری مثبت باشد و یا وجود
طی سونوگرافی دوران بارداری مشاهده شود.
ناهنجاری در ّ
از معایب کاریوتیپ این است که زمان جوابدهی حدود دو تا سه هفته
طول میکشد .چون ابتدا باید سلولهای جنینی را کشت و وقتی تعداد
حد قابل قبولی رسید ،بررسی کروموزومی را شروع کرد .حال
سلولها به ّ
اگر مادر در هفتههای باالی بارداری مراجعه کرده باشد ،نگرانکننده
است ،چون مج ّوز رسمی سقط بعد از هجده هفته ممکن نیست.
حال اگر تست غربالگری و یا سونوگرافی غیرطبیعی در
هفتههای باالی بارداری مشاهده شود ،چه باید کرد؟

شایعترین ناهنجاریهای کروموزومی ،آنیوپلوئیدی کروموزومهای
 21،18و 13و  xو  yاست که تریزومی  21یا سندرم داون شایعترین
علّت عقبماندگی ذهنی در کودکان است .تریزومی  13و  18اگر منجر
مدت کوتاهی پس از تولّد ،باعث مرگ نوزاد میشود.
به تولّد شود ،در ّ
تریزومی کروموزومهای  xو  yنظیر سندرم فوق زن ( )xxxو سندرم
فوق مرد ( )xyyو کالین فلتر ( )xxyو سندرم ترنر نیز مشکالتی جزئی
ایجاد میکنند ،مث ً
ال بروز صفات ثانویة جنس مخالف در یک شخص و
ناباروری .گاهی هم کندذهنی و کمتوانی ذهنی پدیدار میشود.

یکسری بیماریهای تکژنی ،بیماریهای اتوزومی
مغلوب هستند که اگر دو فرد ناقل بیماری با هم ازدواج
کنند ،با اینکه خودشان سالماند ،در هر بارداری به
احتمال  %25فرزند مبتال خواهند داشت .بیماریهای
مغلوب بیشتر در ازدواجهای فامیلی بروز میکنند.
معموالً تریزومی  18 ،21و  13باعث تست غربالگری دوگانه و
سهگانة غیرطبیعی و یا مشاهدة آنومال در سونوگرافی دورة بارداری
میشود .حال اگر هفتة بارداری مادر باال باشد ،به جای کاریوتیپ -که
دو تا سه هفته طول میکشد -روش  QF-PCRرا میتوان جایگزین
کرد .از خوبیهای روش  QF-PCRسرعت باال و جوابدهی سریع
است که معموالً در دو تا سه روز کاری میتوان اعالم نتیجه کرد.
 QF-PCRدر چه مواردی توصیه میشود؟

سن باالی مادر در هنگام بارداری.
ّ 
 جواب تست سهگانه و یا چهارگانه ،مشکوک به ناهنجاری کروموزومی.
 جواب سونوگرافی حین بارداری ،مشکوک به ناهنجاری کروموزومی.
 داشتن یک فرزند مبتال به ناهنجاری کروموزومی.
 داشتن اختالالت کروموزومی متعادل در زوج.
درجة درستی کاریوتیپ  %99.4و درصد اطمینان QF-PCR
 %99.03است .اگر با استفاده از هرکدام از این روشها ،ناهنجاری
ژنتیکی تشخیص داده شود ،مورد تأیید پزشکی قانونی است و مج ّوز
سقط صادر میشود .دومین گروه بیماریهای ژنتیکی بیماریهای
تکژنی هستند که ممکن است از الگوی غالب یا مغلوب پیروی
کنند .اگر بیماری از الگوی غالب پیروی کند که شخص مبتال در هر
بچة مبتال خواهد داشت .در این موارد
بارداری به احتمال پنجاه درصد ّ
آزمایشگاه ابتدا خود شخص را تعیین موتاسیون میکند و وقتی جهش
مربوط به بیماری شناخته شود ،آن وقت در هر بارداری با نمونهبرداری
از جنین و انجام آزمایش ،مبتال یا سالم بودن آن مشخّ ص میشود.
سری دیگر بیماریهای تکژنی ،بیماریهای مغلوب هستند که اگر
دو فرد ناقل بیماری با هم ازدواج کنند ،با اینکه خودشان سالماند ،در
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هر بارداری به احتمال  %25فرزند مبتال خواهند داشت .بیماریهای
مغلوب بیشتر در ازدواجهای فامیلی بروز میکند ،چون احتمال اینکه
دو فرد فامیل نسبت به یک ژن خاص ناقل باشند ،زیاد است .چون
اگر پدربزرگ یا مادربزرگ مشترک آنها نسبت به هر ژنی ناقل باشد،
ممکن است دو نوة آنها هم همان ژن واحد را ،هر دو داشته باشند،
بدون اینکه خودشان ّ
اطالع داشته باشند .اینجاست که در هر بارداری
بچة مبتال دارند .در موارد بیماریهای تکژنی،
به احتمال  %25یک ّ
چه در ازدواجهای فامیلی و چه خانوادههایی که یک فرزند مبتالی
مغلوب دارند ،اول باید با مشاورة ژنتیک ،نوع بیماری تشخیص داده
شود و بعد احتمال بروز این بیماری برای فرزندان آنان توضیح داده
شود .معموالً در این مواقع دو مرحلة تشخیص قبل از زایمان یا PND
وجود دارد .در  PNDمرحلة اول زوج مشکوک به ناقل بودن را قبل
از بارداری تعیین موتاسیون میکنیم و بعد از مشخّ ص کردن وضع
جهش والدین در دوران بارداری  PNDمرحلة دوم را انجام میدهیم.
بدین ترتیب که در آزمایشگاه در هفتة هشتم تا نهم بارداری جهت
تنظیم و تست برای نمونهگیری جنین تماس و هماهنگی الزم انجام
میشود .سپس در هفتة دهم تا یازدهم از پرزهای جفتی جنین نمونه
برداشته میشود و بعد از تمیز کردن پرزهای کوریونی ،آزمایشهای
مولکولی روی جنین آغاز میشود .گروه سوم از بیماریهای ژنتیکی
بیماریهای چندعاملی یا مالتیفاکتوریال هستند .این بیماریها فقط
تحت تأثیر ژنها و ترجیحاً یک ژن نیستند ،بلکه ژنهای زیادی در بروز
یک بیماری نقش دارند که وظیفة بعضی
ّ
کل خدماتی را که در
لطف ًا
از آنها خطیر است و الزم است عوامل یک مشاور با مشاورة ژنتیک و گرفتن ّ
اطالعات
آزمایشگاه شما انجام میشود ،ذکر
محیطی نیز با هریک از این ژنها برهم
کنش داشته باشند تا بیماری ظاهر شود .از تکتک اعضای فامیل قادر خواهد بود که خطر کنید.
بچة ناهنجار را کاهش دهد،
به دنیا آمدن یک ّ
همانطور که قب ً
ال ذکر کردم ،برای بررسی
بهترین مثال برای این گروه از بیماریها حتّی اگر هردو فرد (زن و مرد) سالم باشند.
ناهنجاریهای کروموزومی کاریوتیپ و
انواع سرطانها ،دیابت ،بیماریهای قلبی
مایع آمنیون را انجام میدهیم و در صورت
و عروقی ،بیماری فشار خون ،آلزایمر و ...
باال بودن هفتة بارداری مادر  QF-PCRرا نیز انجام میدهیم .در
است .پس الزمة بروز این بیماریها اوالً داشتن ژن مستعد به صورت
انواع بیماریهای تکژنی ،ناقالن را تعیین میکنیم و در صورت باردار
به ارثرسیده از پدر یا مادر ،سپس اثر عوامل محیطی داخلی و خارجی
بودن مادر و تحت خطر بودن جنین ،با بررسی ژنتیکی روی جنین
روی این ژنهاست .آزمایشگاه ژنتیک وظیفهاش در مورد بعضی از
روش  CVSرا انجام میدهیم .از اقدامات دیگر ،مشاورة ژنتیک است.
این بیماریها این است که ژنهای مستعد در افراد را -که ممکن
کلیة افرادی که خواهان مشاورة ژنتیک باشند ،با دو پزشک دورهدیده،
است حتّی چندین ژن هم باشد -شناسایی کند .البته ممکن است
مشاوره میکنند .این مشاوره میتواند مشاورة ژنتیک قبل از ازدواج،
مضر
افراد با تغییر الگوی زندگی ،مخصوصاً تغذیه و کم کردن عوامل ّ
قبل از بارداری ،حین بارداری و مشاوره در مواردی باشد که اشخاص،
محیطی ،همچنین با مراقبتهای پزشکی بهموقع ،با وجود داشتن
فرزند بیمار دارند و در مورد تشخیص بیماری و یا باال بردن کیفیت
مستعد بیماری ،هیچ موقع مبتال نشوند ،مث ً
ال در مواردی
ژنهای
ّ
زندگی فرزندشان مراجعه میکنند .مشاورة ژنتیک ما اغلب در زمینة
مثل سرطان سینه و کلون -که خیلی هم شایع هستند -ما بهراحتی
عقبماندگی ذهنی ،معلولیت جسمی ،ناهنجاری مادرزادی در فرد یا
میتوانیم ژنهای مستعد را شناسایی کنیم و با انجام ماموگرافی و یا
فامیل و وجود ناهنجاریهای کروموزومی یا تکژنی در فرد یا فامیل
کلونوسکوپی بهموقع از بروز بیماری جلوگیری کنیم.
مکرر،
های
ط
سق
نازایی،
ناباروری،
موارد
در
مشاوره
همچنین
است.
سرطان
از
پیشگیری
البته اخیرا ً پنلهای غربالگری سرطان برای
ّ
مردهزایی ،ابهام جنسی ،بیماریهای متابولیکی ،سرطانهای فامیلی
بسیار مؤثّر بوده است که افراد برای بررسی ژن مستعد برای کلیة
مثل سرطان دستگاه گوارش یا پستان و تخمدان و سایر مشکالت
سرطانها مورد بررسی قرار میگیرند (بالغ بر  300ژن) که وضعیت
ژنتیکی نیز در این مرکز انجام میشود .البته در صورتی که شخصی از
اشخاص نسبت به بروز هرنوع سرطان از نظر دارا بودن عوامل ژنی
معرفی شده باشد ،بعد
آزمایشگاه
به
آزمایش
انجام
برای
پزشکی
طرف
اعالم میشود .حال این افراد با کم کردن عوامل محیطی -که حضورش
ّ
از انجام آزمایش و در هنگام جوابدهی برای توضیح و تفسیر نتیجة
برای بروز نهایی سرطان الزامی است -میتوانند از مبتال شدن به
آزمایش ،مشاورة ژنتیک مربوط به صورت رایگان انجام میگیرد .از
بیماری جلوگیری کنند یا حداقل بروز آن را به تعویق بیندازند.
سایر اقداماتی که در آزمایشگاه انجام میشود ،تعیین هویّت است که
البته پنلهای تشخیصی برای خیلی از بیماریها نیز داریم ،مث ً
ال
در مواردی که شخصی دارای هویّت ناشناخته و یا مشکوک باشد،
پنلهای دیستروفیها ،میوپاتیها ،پنلهای مربوط به بیماریهای
انواع تستهای تعیین هویّت مثل تست پدر -فرزندی ،تست مادر-
چشمی و حتّی نابیناییها ،ناشنواییها ،عقبماندگیهای ذهنی و
فرزندی ،تست تعیین خواهر و برادر ،تست تعیین دوقلویی غیرهمسان
 ...که برای هر گروه ممکن است یکبار چندین ژن مولّد بیماری
و یا حتّی تعیین خویشاوندی از طرف پدر و یا مادر ،در مواردی که
مسبب بیماری مشخّ ص شود ،مث ً
ال خیلی
بررسی شود و ژن اصلی
ّ
از عقبماندگی ذهنی یا فلجهای جسمی ممکن است در خانوادهای
شایع ولی ناشناخته باشد .در این مواقع با بررسی یکجای کلیة ژنها
که بهفرض برای بروز میوپاتی مطرح هستند -میتوان ژن اصلیمسبب اصلی ،سایر افراد
مسبب بیماری را پیدا کرد .حال با شناخت ّ
ّ
و حتّی جنین داخل رحم مادر نسبت به این ژن بررسی میشود و
مبتال بودن او مشخّ ص میشود .پنل دیگری که بررسی میکنیم،
پنل تعیین ناقالن بیماریهای شایع است .در این پنل ناقل بودن
نسبت به  131بیماری تکژنی شایع بررسی میشود که بیشتر در
توجه داشت که خطرآفرین بودن
ازدواجهای فامیلی کاربرد دارد .باید ّ
ازدواجهای فامیلی درواقع بر اثر وجود ژنهای بیماریزای مشترک
در زوج است ،ولی اینکه واقعاً کدام ژن جهش یافتة مغلوب را هر دو
در این پنل معموالً اول خانم را بررسی میکنیم ،مث ً
ال اگر از 131
بیماری ،ناقل بودن خانم نسبت به پنج بیماری ثابت شود ،.در مرحلة
بعد همسرش را نسبت به همین پنج بیماری بررسی میکنیم .چون
در صورتی که نسبت به یک ژن مولّد بیماری هر دو ناقل باشند،
احتمال داشتن فرزند مبتال در هر بارداری نسبت به آن ژن  25درصد
میشود .بهفرض آقا نسبت به یک ژن از پنچ ژنی که خانمش ناقل
است ،ناقل باشد ،خوب اینجا دیگر تکلیف مشخّ ص است .وقتی خانم
باردار شد ،جنین در هفتة یازدهم تا دوازدهم نسبت به آن بیماری
که هر دو نسبت به آن ناقل بودند -بررسی میشود که در صورتمبتال بودن ،مج ّوز سقط صادر میشود.
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شخصی هویّت گم شده داشته باشد ،انجام
تهیة بانک
میشود .از جمله خدمات دیگرّ ،
 DNAاست .بانک  DNAکاربردهای زیادی
دارد ،از جمله اینکه در اشخاص یا کودکانی که
بیماری ناشناخته دارند و عمرشان نیز کوتاه
تهیه بانک DNA
است ،با گرفتن نمونة خون و ّ
که نگهداری آن بدون هزینه و آسان است-میتوان بعد از چند سال -که حتّی آن شخص
بیمار در قید حیات هم نباشد -علّت بیماری
را پیدا کرد و در نتیجه سایر افراد فامیل را
که خطر داشتن فرزند مبتال دارند -نسبتبه آن بیماری بررسی کرد .تکنیک دیگری که
قصد راهاندازی آن را داریم PGD ،یا تشخیص
ژنتیکی قبل از النهگزینی است .در این روش
اگر زوج حامل ژن بیماریزا باشند ،دیگر نیاز
نیست که نسبت به بارداری اقدام کنند و بعد
از بررسی جنین در دوران بارداری در صورت
مبتال بودن اقدام به سقط جنین کنند ،بلکه
با روش  PGDیک جنین سالم در رحم مادر
جایگزین میشود ،یعنی مادر با کمک داروهای
تحریک تخمکگذاری چندین تخمک در یک
جراح زنان و زایمان تخمکها
ماه آزاد میکندّ .
را دریافت میکند و در اختیار جنینشناس قرار
متخصص جنینشناس با انجام لقاح
میدهد.
ّ
مصنوعی چندین زیگوت تولید میکند .سپس
زیگوتها شروع به تقسیم سلولی میکنند .در
متخصص جنینشناس از هر جنین
مرحلة بعد
ّ
یک سلول برمیدارد و به آزمایشگاه ژنتیک
تحویل میدهد .در آزمایشگاه ژنتیک سلولهای
مربوط به جنینها مورد بررسی قرار میگیرد
تا جنین سالم انتخاب شود .جنین حاصلشده
متخصص زنان در رحم مادر
از روش  IVFرا
ّ
قرار میدهد .روش  PGDبرای درمان فرزندان
مبتال نیز استفاده میشود ،یعنی بهفرض زوجی
جفت مینور و یک فرزند مبتالی ماژور دارند،
با روش  PGDاوالً به این زوج کمک میشود
که یک فرزند کام ً
ال سالم داشته باشند ،ثانیاً از
جنینهای در حال تشکیل ،جنین سالم برای
انتقال به رحم مادر انتخاب میشود که عالوه
بر سالم بودن با فرزند بیمار از نظر HLA
سازگاری داشته باشد؛ در نتیجه دهندة مغز
استخوان خوبی برای فرزند مبتال نیز باشد.
بدین ترتیب این خانواده هم یک فرزند سالم
دارند و هم از این فرزند سالم برای درمان فرزند
مبتالی خود استفاده میکنند.
چه توصیهای برای افرادی دارید
که ناقل یکسری بیماریهای ژنتیکیاند
بچهدار شوند ،خصوص ًا در
و میخواهند ّ
ازدواجهای فامیلی؟

توصیة من این است که هرگونه
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مشکل ژنتیکی شناختهشده یا مشکوک در یک خانواده ،حتّی در فامیل دور ،مثل انواع
عقبماندگیهای ذهنی ،فلج جسمی ،ناشنوایی ،نابینایی ،مشکالت قلبی ،چشمی ،پوستی،
کلیوی و حتّی مشکالت روحی و روانی ،قبل از ازدواج ،مخصوصاً ازدواج فامیلی به مشاور
ژنتیک توضیح داده شود .اگر هم ازدواج کردهاند ،به هیچ وجه بدون مشاورة ژنتیک اقدام به
بارداری نکنند ،چون یک مشاور با مشاورة ژنتیک و گرفتن ّ
اطالعات از تکتک اعضای فامیل
قادر خواهد بود که احتمال به دنیا آمدن یک کودک ناهنجار را کاهش دهد ،حتّی اگر هر
دو فرد سالم باشند .اگر مشاور انجام آزمایش ژنتیکی را الزامی دانست ،به دلیل هزینة باالی
آزمایشها از انجام آزمایش امتناع نکنند ،چون اکثر بیماریهای ژنتیکی درمان قطعی ندارند
یا صعبالعالج هستند؛ در نتیجه بهترین راه مبارزه با این بیماریها پیشگیری و آزمایشهای
ژنتیک قبل از تولّد است.
و کالم آخر؟

از شما و مجلّة هدیة مهر تش ّکر میکنم که این امکان را فراهم کردید تا آزمایشگاه ژنتیک
معرفی کنم ،چون هنوز خیلی از افراد و حتّی
پزشکی دکتر کشاورز را به هماستانیهای عزیز ّ
پزشکان عزیز استان از خدماتی که این آزمایشگاه قادر است ارائه دهدّ ،اطالعی ندارند .در نتیجه
بیماران را به استانهای دیگر میفرستند که در صورت ّاطالعرسانی بیشتر ،نه تنها هزینة انجام
آزمایشها در استان به حدود نصف میرسد ،بلکه مشکالت سفر این عزیزان ،مخصوصاً مادران
حساسی مثل خون و آمنیون -که بُعد
باردار نیز کم میشود .حتّی گاهی ارسال نمونههای ّ
خاصی را در انجام آزمایش و ارائة نتیجة مطلوب ایجاد میکند -با ارجاع نمونة
مسافت مشکالت ّ
مورد نظر به این آزمایشگاه از بروز خیلی از این مشکالت میتوان جلوگیری کرد .سخنم را با
خاطرة تلخی در این زمینه به پایان میرسانم :مادری بود که بعد از چهارده سال باردار شده
بود .تستهای غربالگری دوران بارداری احتمال ابتالی جنین به سندرم داون را نشان میداد.
این مادر برای نمونهبرداری از جنین و انجام آزمایشها به تهران رفت و چون جایی برای اقامت
یکروزه بعد از نمونهبرداری و استراحت نداشت ،بالفاصله به گیالن برگشت و چند روز بعد
بچهاش سالم بود و بعد
جنینش سقط شد .بعدها که جواب آزمایشها آمد ،نشان داده شد که ّ
از آن دیگر باردار نشد .من همین جا به مسئوالن محترم در عرصة پیشگیری ،درمان و سالمت
توجه به هزینههای باالی بیماریهای ژنتیکی ،وظیفة مسئوالن است که
اعالم میکنم که با ّ
بچة معلول ذهنی
استفادة بهتر و کمهزینهتر را برای مراجعان محترم فراهم کنند و جلوی تولّد ّ
و جسمی را بگیرند ،چون کودک معلول هزینة اقصادی و اجتماعی سنگینی دارد و از طرفی
چون بیشتر ارجاعدهیها به آزمایشگاه ژنتیک از طریق پزشک انجام میشود ،من از همین
جا به ّاطالع کلیة همکاران پزشک استان گیالن میرسانم که آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر
کشاورز آزمایشهای ژنتیکی نظیر کاریوتیب خون ،کاریوتیب مایع آمنیون ،تشخیص ناقالن،
بیماریهای تکژنی مثل تاالسمی و  ...را با د ّقت و سرعت باال و با تجهیزات پیشرفته و بهروز
حد امکان از مشکالت هماستانیهای عزیز بکاهد.
انجام میدهد تا بتواند در ّ
نشانی :بلوار نماز ،بن بست ابن سینا تلفن33758455 :

Website: www.dr-keshavarzgenlab.com
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ژنیکوماستی

بزرگی سینه در آقایان
دکتر علی سعیدی مهرورز

*

ژنیکوماستی چیست؟

به بزرگی پستان در آقایان ژنیکوماستی
گفته میشود که ممکن است دردناک و
نامتقارن یا یکطرفه باشد .فیزیولوژی آن
پیچیده و علّت آن مادرزادی یا اکتسابی است.
میزان شیوع ژنیکوماستی چقدر است؟

میزان شیوع آن در حدود  32تا  42درصد
است .در بین نوجوانان تا  65درصد نیز
گزارش شده است .در  25تا  75درصد موارد،
ژنیکوماستی دوطرفه است .ژنیکوماستی در
 50درصد ورزشکارانی که از آندروژنها و
استروئیدهای آنابولیزان استفاده میکنند،
ایجاد میشود.

ع ّلت ایجاد ژنیکوماستی چیست؟

متعددی میتوانند باعث ایجاد
عوامل
ّ
ژنیکوماستی شوند ،ا ّما در بسیاری از موارد
علّت مشخّ صی یافت نمیشود .بیشتر
محقّقان ،ژنیکوماستی را ناشی از تحریک
بافت پستان به وسیلة استروژنها یا موا ّد
شبیه استروژن افزایشیافتة موجود در
طبی
گردش خون میدانند .درمانهای ّ
نیز بر این اساس پایهریزی شدهاند؛ هر
چند هنوز درمان استاندارد بافت پستان
جراحی است.
بزرگشده ،برداشتن به وسیلة ّ
تحقیقات اخیر نشان داده است که
سازوکارهای پاتوفیزیولوژیک ژنیکوماستی
عبارتاند از:
 افزایش مطلق یا نسبی استروژنها
(هورمونهای جنسی زنانه)
 کاهش آندروژنها (هورمونهای جنسی
مردانه)

حساسیت به آندروژنها (اختالل
عدم
ّ
در گیرندههای آندروژن)
علل ژنیکوماستی

حدود  25درصد موارد ناشناخته هستند.
علل اصلی :مادرزادی و اکتسابی
گروه مادرزادی را نیز میتوان به دو گروه

فیزیوژیک و پاتولوژیک تقسیم کرد:

داروهایی که باعث
میشوند ،عبارتاند از:

ژنیکوماستی مادرزادی

فیزیولوژیک

گروههای دارویی

 .1نوزادی
 .2نوجوانی
 .3پیری

 oاستروژنها
 oگونادوتروپینها
 oآنتیآندروژنها (سیپوترون)
 oداروهای شیمیدرمانی سرطان (بهویژه
)Alkylating agents
 oبلوککنندههای کانال کلسیمی
(وراپامیل ،نیفدیپین ،دیلتیازم)
 oمهارکنندههای آنزیم تبدیلکنندة
آنژیوتانین (کاپتوپریل ،اناالپریل)
ضد فشار خون (متیل دوپا،
 oداروهای ّ
رزرپین)
 oفراوردههای دیژیتال
 oبلوککنندههای دوپامین (فنوتیازینها،
متوکلوپرامید ،دومپریدون)
 oداروهای سیستم عصبی مرکزی

پاتولوژیک

 .1هیپوگنادیسم
 .2افزایش استروژن
ژنیکوماستی اکتسابی







ژنیکوماستی

متابولیک
اندوکرین (غدد درونریز)
نئوپالستیک
متفرقه
داروها
ناشناخته

بافت طبيعي سينه مردان

بزرگي سينه در مردان
چربي
عضله
بافت غده ای

چربي
عضله
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(سهحلقهایها ،دیازپام ،فنیتوئین)
 oداروهایی که مورد سوء استفاده قرار میگیرند
(ماری جوانا ،هروئین ،متادون ،آمفتامینها)
ضد سل (ایزونیازید)
 oداروهای ّ
داروهای منفرد

 oسایمتیدین ،اسپیرونوالکتون ،کتوکونازول،
آمیودارون ،تئوفیلین ،مترونیدازول و امپرازول
ژنیکوماستی فیزیولوژیک به چند گروه
تقسیم میشود؟

به سه گروه تقسیم میشود .ژنیکوماستی
فیزیولوژیک در سه دوره از زندگی فرد ممکن است
ایجاد شود :نوزادی ،نوجوانی و پیری.

ژنیکوماستی دوران نوزادی

به دلیل تأثیر استروژنهای جفت بر بافت پستان
نوزاد (جنین) به وجود میآید .این حالت معموالً
چند هفته تا چند ماه بعد از تولّد با بازگشت سطح
حد طبیعی ،خودبهخود از بین میرود و
استروژن به ّ
بهندرت نیاز به درمان دارد.
ژنیکوماستی دوران نوجوانی

سن شیوع آن دوازده تا پانزده سالگی و اغلب
ّ
ً
طی چند ماه تا
در
حالت
این
ال
معمو
است.
طرفه
یک
ّ
چند سال از بین میرود.
ژنیکوماستی دوران پیری

معموالً در سنین باالی  65سال ایجاد میشود .زمانی
ی سینهاش میشود ،باید حتماً
متوجه بزرگ 
که مردی
ّ
متخصص برای ارزیابی پزشکی مراجعه کند.
به پزشک
ّ
اگر این عالئم را هم دارید ،باید به پزشک مراجعه کنید:
تورم ،درد یا بزرگی در یک یا هردو پستان
ّ 
 ترشّ ح خونی یا ترشّ ح تیرهرنگ از نوک پستان




زخم پوستی روی پستان
احساس تودة سفت یا سخت در پستان

درمان ژنیکوماستی

جراحی انجام میشود.
درمان بزرگی پستان مردان به دو روش دارویی و ّ
جراحی در زمانی
درمان
درمان دارویی در موارد غیرفیبروتیک (اوایل بیماری) و
ّ
که ژنیکوماستی به مرحلة فیبروتیک رسیده ،ارجح خواهد بود .البته هنوز درمان
جراحی است ،گرچه لیپوساکشن و لیزر لیپوتیک
استاندارد بافت پستان بزرگشده ّ
نیز در مواردی استفاده میشوند.

آیا ژنیکوماستی خطر سرطان پستان را به همراه دارد؟

در بسیاری از بررسیهایی که در مردان مبتال به ژنیکوماستی انجام شده است ،در
مقایسه با سایر مردان افزایش خطر سرطان پستان مشاهده نشده است.

ارزیابی قبل از عمل بیماران

اهمیت
گرفتن شرح حال دقیق و ارزیابی بالینی در بیماران مبتال به ژنیکوماستی ّ
زیادی دارد؛ هر چند بررسیهای بیشتر بهندرت ضروری است.
توجه شود ،عبارتاند از:
نکاتی که در گرفتن شرح حال بیمار باید به آن ّ

حساسیت
سنّ ،
مدت زمانی که از شروع بزرگی پستان میگذرد ،نشانههای درد و ّ
پستان ،داروها یا موا ّدی که به صورت تفریحی مصرف میکنند.
در بررسی سیستمیک نیز باید عالئم و نشانههای بیماریهای کبدی ،کمکاری یا
غدة فوق کلیه ،الکلیسم ،نارسایی کلیه
پرکاری تیروئید ،افزایش یا کاهش وزن اخیرّ ،
توجه قرار گیرد.
و بدخیمیها مورد ّ
متخصص ج ّراحی عمومی و بیماریهای گوارشی ،گواتر و پستان
*
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،پشت داروخانة شبانهروزی گلسار ،ساختمان حکیم تلفن3313169 :

جبران کاهش تراکم استخوان در مردان میانسال با ورزش
ِ
دست کم برای شش ماه ،موجب جبران
ایرنا :انجام برخی تمرینات ورزشی ،مانند ورزشهایی که باعث کاهش وزن میشود و ورزشهای پرشی
کاهش تراکم استخوان مرتبط با سن در مردان میانسال میشود .به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی فصلنامة تحقیقات پزشکی  BONEمحقّقان
آمریکایی میگویند :ورزشهای هوازی و پرشی برای  90تا  120دقیقه در روز موجب تسهیل استخوانسازی میشود.
محقّقان دانشگاه میسوری در آمریکا برای اولین بار تأثیر ورزش را در مردان میانسالی که دچار کاهش تراکم استخوان شده بودند ،بررسی کردند.
محقّقان در این پژوهش به  38مرد میانسال یک برنامة ورزشی شش ماهه شامل ورزشهایی که موجب کاهش وزن میشوند و ورزشهای پرشی
مدت یک سال دادند.
برای ّ
آنان تراکم استخوان این افراد را در ابتدای این پژوهش ،شش ماه بعد از اتمام برنامة ورزشی و دوازده ماه بعد از اتمام برنامة ورزشی بررسی
متوجه شدند که تراکم استخوان تمام بدن و ستون فقرات و کمر به اندازة زیادی بعد از شش ماه افزایش یافت و این افزایش تا
کردند .محقّقان
ّ
دوازده ماه باقی ماند.این پژوهش همچنین نشان داد که همة ورزشها موجب افزایش تراکم استخوان نمیشوند ،ا ّما ورزشهایی که موجب کاهش
وزن میشوند و ورزشهای پرشی موجب ترغیب استخوانسازی میشوند .نتایج این پژوهش در مجلّة  Boneمنتشر شده است.
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فلزات؛
حساسیت به طال و ّ
ّ
دلیل و چارة آن
دکتر بهروز باریکبین

درماتیت تماسی یک واکنش التهابی پوست
حساسیتزا
است که در اثر مواجهه با موا ّد ّ
(آلرژن) و تحریککننده ایجاد میشود.
بسیاری از مردم نسبت به موا ّد آلرژن واکنشی
نشان نمیدهند ،ولی در تعداد کمی مواجهه
با این مواد منجر به بروز درماتیت یا التهاب
پوست میشود .موا ّدی از قبیل اسیدها ،قلیاها،
حلاّ لهای شیمیایی ،صابونهای قوی و موا ّد
شوینده معموالً درماتیت تماسی تحریکی
ایجاد میکنند .این مواد روی پوست هر فردی
که استعمال شوند ،قادرند منجر به درماتیت
شوند ،ولی موا ّد آلرژن فقط در افراد مستعد
ایجاد واکنش میکنند.
یکی از شایعترین این واکنشهای آلرژیک
تماسی ،درماتیت تماسی آلرژیک به فل ّزات از
جمله بدلیجات است .موارد بسیاری دیده شده
است که فردی به ساعت خود ،دکمة لباس،
گوشواره و گیرههای فل ّزی لباس -که در تماس
مستقیم با پوست بدن هستند -واکنش نشان
مقصر
میدهد .در واقع این افراد در مواجهه با فل ّز ّ
حساساند -به این
که از نظر ژنتیکی به آن ّصورت واکنش نشان میدهند که ابتدا این فلز یا
توسط سلولهای سیستم ایمنی واقع
ما ّدة آلرژن ّ
در اپیدرم پوست (قسمت فوقانی پوست که در
تماس با محیط خارج است) ،به نام سلولهای
النگرهانس شناسایی میشوند ،سپس از طریق
جریان لنف به عقدههای لنفاوی منطقهای
مهمی
میروند و در آنجا سلولهای - Tکه جزء ّ
از سیستم ایمنی را تشکیل میدهند -این ما ّدة
آلرژن را ردیابی میکنند و در حافظة خود باقی
میگذارند .در مواجهة بعدی با فلز یا ما ّدة آلرژن
فوق ،حافظه ایمنی آن را به خاطر میآورد و
نسبت به آن واکنش نشان میدهد که به صورت
تورم ،پوستهریزی و در موارد
خارش ،قرمزیّ ،
شدید تاول بروز میکند.
شایعترین فل ّزی که واکنش تماسی آلرژیک
حساسیت به
به آن ایجاد میشود ،نیکل استّ .

*

متخصص پوست محسوب میشود.
نيکل یک مشکل ناتوانکننده و شایع در بین مراجعان به
ّ
میزان شیوع آن از  4-13/1درصد است .نیکل در بسیاری از زیورآالت ،گیرههای فل ّزی،
دگمههای لباس ،ساعت ،لوازم فل ّزی مورد استفاده در منزل ،وسایل ارتودونتیک و  ...وجود
دارد .انسانها بهطور دائم در محیط کار و منزل در تماس با نیکل هستند.
آلرژی به نیکل در خانمها شایعتر از آقایان است .یونهای نیکل در تماس با پوست انسان
آزاد و منجر به التهاب میشوند ،خصوصاً این حالت با تعریق تشدید میشود ،مث ً
ال در فردی
مکرر با ساعت ،پوست زیر آن
که به نیکل موجود در ساعت ّ
حساسیت دارد ،بعد از تماس ّ
دچار خارش ،قرمزی و پوستهریزی و در برخی مواقع ایجاد تاول میشود .تماسهای بعدی
هم سبب ایجاد چنین حالتی میشود.
حساس به نیکل موجود در ساعت برای جلوگیری
فرد
در برخی موارد دیده میشود که
ّ
ّ
حساسیت از الک ناخن در پشت ساعت استفاده میکند .باید متذکر شد که اگرچه
از ایجاد ّ
سدی روی فلز میشود ،ولی الک ناخن دارای ما ّدهای به نام توسی المید
این کار سبب ایجاد ّ
فرمالدئید رزین است که خود این ما ّده یکی از آلرژنهای معروف است و میتواند درماتیت
حساسیت دارد ،حتماً
تماسی آلرژیک ایجاد کند .پس بهتر است کسی که به فل ّزات و بدلیجات ّ
متخصص پوست او را ویزیت کند تا درماتیت تماسی وی از نظر بالینی تشخیص داده شود.
ّ
سپس برای وی آزمایش  patch testانجام شود که در این تست موا ّد آلرژن مختلف از جمله
فل ّزات با پوست تماس داده میشوند و واکنش فرد نسبت به آنها سنجیده میشود و ما ّدة
مقصر شناخته میشود .زیرا مواردی وجود دارد که فرد ممکن است به بدلیجات حاوی
آلرژن ّ
حساسیت نداشته باشد ،ولی نسبت به طال یا نقره واکنش نشان دهد .بنابراین شناسایی
نیکل ّ
اهمیت است ،مث ً
ال فردی که نسبت
حائز
آن
از
فرد
استفادة
عدم
به
توصیه
برای
ر
مقص
آلرژن ّ
ّ
حساسیت دارد ،میتواند از بدلیجات فاقد نیکل -که روی آنها  nickel freeدرج
به نیکل ّ
شده است -یا از طال و نقره استفاده کند .نیکل یک عنصر نادر است که در خاک ،آب ،هوا و
بیوسفر وجود دارد .آلرژی به نیکل ممکن است در هر س ّنی بروز کند و زمانی که ایجاد شد،
تمایل به درمان دارد .تماس با نیکل در وسایل فل ّزی ،همینطور تماس با نیکل موجود در موا ّد
غذایی در فردی که دچار درماتیت تماسی آلرژیک به نیکل است ،میتواند سبب شعلهور شدن
شدت و الگوی آلرژی به نیکل متفاوت است .برخی افراد حتّی با
درماتیت تماسی وی شودّ .
تماس مختصر با نیکل دچار واکنش میشوند ،ولی در بعضی بعد از سالهای طوالنی تماس با
نیکل ،درماتیت ایجاد میشود .برخی افراد دچار اگزمای دست ميشوند که در تماس با فل ّزات
ایجاد میشود و برخی با خوردن موا ّد حاوی نیکل دچار درماتیت میشوند .گاهی سندرمی به
نام  baboonدر فرد رخ میدهد؛ به این صورت که بثورات گسترده در نواحی باسن و کشالة
ران و چینهای بدن و پلکها ایجاد میشود .حتّی واکنشهای دیگر از جمله اریتم مولتیفرم
و واسکولیت به دنبال بلع نیکل گزارش شده است .در برخی افراد نیز که به نیکل موجود در
موا ّد غذایی آلرژی دارند ،ممکن است کهیر مزمن بروز کند.
نیکل در بسیاری از موا ّد غذایی وجود دارد ،از جمله گوشت مرغ و ماهی ،سیب زمینی ،شیر
و محصوالت لبنی ،پیاز ،آجیل ،شکالت ،کاکائو و سویا حاوی مقادیر باالیی از نیکل هستند.
متخصص پوست و مو
*
ّ

www.queenderma.com
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آیا عرقکردن در هنگام ورزش موجب الغر شدن ميشود؟
ممکن است اخیرا ً شما جلسۀ تمرینی را پشت سر گذاشته باشید و در آن کلّی هم عرق کرده باشید و اگر اشتباه نکنم
این از نظر شما یعنی یک جلسۀ تمرینی فوقالعاده داشتهاید!
متخصصان علم ورزش این مسئله را بارها اعالم کردهاند که« :عرق کردن همیشه یک نشانۀ عالی برای اینکه شما
ّ
متوجه شوید که جلسۀ تمرینی خوبی داشتهاید ،نیست» ،ا ّما یک تص ّور رایج غلط در میان مردم این است که مقدار عرق
ّ
کردن تعیینکنندۀ مقدار کالری سوزاندهشده در تمرین است.
اول از همه باید بدانید که چرا برخی افراد در حین ورزش عرق میکنند و برخی اص ً
ال عرق نمیکنند .عرق کردن
فرایندی است که بدن به وسیلۀ آن از گرمازدگی جلوگیری میکند .زمانی که ورزش میکنید ،گرمای داخلی بدنتان
کمکم باال میرود و این مسئله واکنش بدن به عرق کردن را تحریک میکند .سپس بعد از تبخیر عرق از روی پوست،
*
سحر صفری
شما احساس کاهش دما و خنکشدن میکنید .پس همین جا نتیجه میگیریم که یکی از دالیل اصلی و حیاتی برای
ق کردن ،جلوگیری از گرمازدگی و به تعادل رساندن دمای داخلی بدن است.
عر 
ا ّما باید این مورد را یادآوری کنم که پاسخ بدن هر فرد متفاوت است.
برخی افراد بدون اینکه ف ّعالیت بدنی زیادی داشته باشند ،عرق زیادی
میکنند ،در حالی که برخی دیگر ممکن است بعد از شصت دقیقه
ورزش ،هنوز مانند کسانی به نظر برسند که اص ً
ال ف ّعالیت بدنی نداشتهاند.
مقدار تعریق بدن میتواند به عوامل بسیاری مانند درجة حرارت،
رطوبت و حتّی اینکه شما چقدر از آمادگی جسمانی برخوردارید،
مرتبط باشد .معموالً افرادی که از نظر بدنی آمادگی بیشتری دارند،
زودتر شروع به عرقریزی میکنند ،زیرا بدن آنها سریعتر دمای داخلی
را تنظیم میکند و با عرقریزی سریعتر ،بدن را خنکتر میکند.
آیا عرق کردن بیشتر به معنای سوزاندن کالری بیشتر
است؟

ق کردن را به ورزش ربط میدهیم ،پس با
از آنجا که ما اغلب عر 
یک نتیجهگیری آسان ،تص ّور میکنیم که عرق کردن بیشتر مساوی
است با سوزاندن کالری بیشتر و در نتیجه الغری سریعتر!
ا ّما حقیقت این است که مهم نیست شما چه مقدار در جلسۀ
ی خود عرق کردهاید (خیلی زیاد یا بسیار کم) ،تنها چیزی که
تمرین 
توجه شود این است که با تمرین سخت چه
مهم است و باید به آن ّ
مقدار کالری سوزاندهاید.
اگر پس از اتمام یک کالس یوگا ،یک جلسة تمرین اینتروال شدید،
متوجه
تمرینات بدنسازی و یا هر ورزش دیگری ،روی ترازو بروید،
ّ
خواهید شد که وزنتان اندکی کمتر شده است .این کاهش وزن به
دلیل از دست دادن آب بدن است و نه کاهش چربی بدن و باید متذ ّکر
شوم که این کاهش وزن ،مو ّقتی است و بعد از نوشیدن آب ،وزن شما
به حالت اول بازمیگردد.
در تحقیقی که در دانشگاه ایالت کولورادو انجام شد ،محقّقان کشف
کردند که در نود دقیقه از نوعی کالس یوگا به نام بیکرام (نوعی یوگا
که در دمای چهل درجة سانتیگراد انجام میشود) ،مردان در حدود
 ۴۶۰کالری و زنان  ۳۳۰کالری سوزاندند .این خیلی کمتر از آن
مقداری است که شما تص ّور میکردید .دلیل این مسئله آن است که
کالسهای با درجۀ حرارت باال باعث بهبود انعطافپذیری میشود ،نه
افزایش سوختن کالری بدن .این در حالی است که شما ممکن است
در کالس بیکرام بسیار بیشتر از یک جلسة تمرین بدنسازی عرق
شدت تمرین شما بسیار
کنید ،ا ّما کالری کمتری سوزاندهاید ،زیرا ّ
پایین است و نمیتوانید خوب تمرین کنید.

واقع ًا چه چیزی باعث سوختن کالری بیشتر میشود؟

شدت تمرین ،هر دو از عوامل بسیار مهم برای افزایش
مدت و ّ
ّ
طب ورزشی
سوختن کالری بدن محسوب میشوند .کالج آمریکایی ّ
برای یک کالس ایروبیک به منظور کاهش وزن ،بیشتر از  ۱۵۰یا ۲۵۰
متوسط را پیشنهاد میکند.
شدت
دقیقه در هفته ف ّعالیت با ّ
ّ
شدت تمرین به منظور
در تمرینات بدنسازی برای دستکاری ّ
تغییر
کاهش چربی بدن بهراحتی میتوان با
در مقدار وزنهها به این هدف رسید.
عموماً برای ساختن عضالت ،شما
باید وزنهای را که به اندازۀ کافی
سنگین باشد ،در هشت تا پانزده
تکرار بتوانید جابهجا کنید؛ شما
باید سخت بودن تمرینتان را
حدی
احساس کنید ،ا ّما نه تا ّ
که برایتان غیرممکن باشد .ا ّما اگر
در جلسۀ تمرینیتان خبری از عرق
کردن نبود ،نباید تص ّور کنید
که تمرین خوبی نداشتهاید.
بنابراین استرسی دربارۀ
عرق نکردن نداشته باشید
و فقط تمرکزتان را روی
تمرینتان بگذارید.
به یاد داشته باشید که
اگر برای کاهش وزن
تالش میکنید ،باید
شدت تمرین برایتان
ّ
مهم باشد نه فقط
چیزی که باعث
شود عرق کنید.
* کارشناس ارشد

فیزیولوژی ورزشی ،مربّی و

مدرس فدراسیون بدنسازی
ّ

Website: fitlady.ir
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تیـک یا پرش پلـک

عليرضا رفعتيفرد

*

چشمتان دارد میپرد؟ ضربان دارد؟ پلک چپتان است یا راستتان؟ اگر راست باشد ،خبر خوب و اگر چپ باشد ،خبر بد
در راه است! شاید هم دارند پشت سرتان حرف میزنند! ا ّما در پس این خرافات . ...
پرش پلک یا مایوکیمیا ،لرزش موضعی غیرارادی چند عضلة پلک است که معموالً پلک پایین یکی از چشمها را درگیر
مدتی -که از چند
میکند و در پلک باال هم ندرتاً دیده میشود .به شکل ناگهانی و غیرارادی ظاهر میشود و پس از ّ
دقیقه یا حتّی چند ماه است -از بین میرود.
جدی
نگرانی ایجادشده از این مسئله شاید بیشترین مشکل ناشی از آن باشد ،ا ّما باید دانست که تقریباً تمامیموارد ّ
خاصی محسوب نمیشوند .ا ّما حرکات مالیم و م ّواج عضالت یک نیمة صورت
نیستند و نشانة بیماری و مسئلة پزشکی ّ
یا ّ
جدیتر است و در مورد آن باید با چشمپزشک
موقعیتی
شود-
ی
م
ها
ک
پل
شدن
کل پلک چشم -که باعث محکم بسته
ّ
خود مشورت کنید.

***
استرس و هیجانات روحی ،خستگی جسمی و کمخوابی ،خستگی و مشکالت چشمی ،کافئین و الکل را از عوامل دخیل در بهوجود آوردن پرش
خاصی
پلک میدانند .خشکی چشم از دیگر عوامل این مسئله ،در افراد مسن و کسانی که بیش از اندازه با رایانه کار میکنند یا کسانی که داروهای ّ
ضد افسردگی) مصرف میکنند ،شایع است و درمانهای مخصوص به خود را دارد .در برخی تحقیقات کمبود موا ّد
(مثل داروهای آنتیهیستامین و ّ
معدنی مانند منیزیوم را نیز عامل آن برشمردهاند.
همچنین در افراد مبتال به آلرژی چشمی -که دچار خارش،
تورم و اشکریزش هستند -با مالیدن چشمها ما ّدهای به نام
ّ
هیستامین به بافت پلک و اشک آزاد میشود که آن را هم عامل
پرش پلک میدانند.
درمان پرش پلک
میتوان گفت این حالت بهسختی درمان میشود .تنها راه
درمان آن پیدا کردن عامل بهوجود آورنده و مقابله با آن است.
توجه نکنید ،زیرا
توصیه بر این است که به پرش پلک خود ّ
توجه به آن ،آن را به عامل استرسزای جدید و تشدیدکنندهای
ّ
تبدیل میکند.
دیگر راههای درمان ،ترکیبی از کمپرس گرم،
آنتیهیستامینها با میزان کم برای کاهش آثار احتمالی آلرژی،
افزایش ساعات خواب و استراحت ،کاهش ساعت تماشای
تلویزیون و کاهش بهکارگیری رایانه و ابزار مشابه است .در
مورد کافئین باید گفت که مقدار زیاد آن باعث ایجاد واکنش
پرش پلک میشود ،ولی مقادیر کنترلشدة آن از طریق بهبود
کیفیت جریان خون میتواند روش درمانی مؤثّری باشد .پس
اگر مصرف قهوه یا چای شما زیاد شده است ،آن را به اندازة
قبل از بروز پرش پلک برگردانید.
ً
و در آخر آنکه اگر پرش پلک شما مداوم است و دائما نسبت
به آن آگاهی پیدا میکنید ،باید معاینة چشم شوید .شاید نیاز
به اصالح دید دارید و اگر زمان زیادی را مقابل نمایشگر رایانه
و یا گوشیهای هوشمند سپری میکنید ،از یک عینک محافظ
مخصوص استفاده کنید.
* اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مطهري ،ساختمان پزشكان خيّام،
واحد  5تلفن3333۲۳۳۶ :

Email: monoptic@yahoo.com
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علل گزگز و خوابرفتگی انگشتان دست
سندرم مچ دست یا سندرم تونل کارپ،
مشکل شایع و ناتوانكنندهاي است كه در
اثر افزايش فشار داخل كانال مچ دستي
ايجاد میشود و در نتيجه عصبي كه از
داخل كانال رد ميشود (عصب مديان)،
دچار آسیب ميشود .اگر به هر علّتی از
جمله استفادة بيش از حد از مچ دست،
فشار کانال ناحیة مچ افزايش يابد ،به
*
دکتر حسن راوری
كاهش خونرساني به عصب در اثر تنگي
عروق منجر میشود و مجموعهاي از نشانهها را پديد ميآورد كه
مشخّ صكنندة سندرم کانال مچ دستی ( )CTSاست.
علل
شکستگیها ،دررفتگیها ،تومورها ،برخی از بیماریها (مثل دیابت
یا اختالالت تیروئید) و انجام ف ّعالیتهای تکراری در ناحیة مچ دست
(در تايپيستها ،پيانيستها و ويلچرسواران و استفادة ناصحيح از
عصا) از مواردی هستند که باعث بروز این بیماری میشوند .شکل و
مستعد ابتال به این سندرم
آناتومی مچ دست در برخی افراد ،آنها را
ّ
میکند .بنابراین این بیماری گاهي به صورت خانوادگي ديده ميشود.
میزان بروز این بیماری در خانمها بیشتر از آقایان است و خانمها در
سنین سی تا شصت سال بیشتر با این مشکل مواجهاند.
عالئم
نشانههای این بیماری خواب رفتن و گزگز انگشتان دست است که
اکثرا ً با درد همراه است .ابتدا این عالئم فقط در هنگام استراحت یا
خواب ایجاد میشود ،ا ّما وقتی بیماری شدیدتر شد ،عالئم ذکرشده
شدت یافتن بیماری ،عالئمی همچون افتادن اجسام
دائمی میشود .با ّ
از دست بیمار ،از دست دادن مهارت انگشتان و ضعف و الغری در
برخی عضالت دست بهمرور ظاهر میشود.
تشخیص صحیح و سریع این بیماری برای تصمیمگیری در مورد
درمان بیمار بسیار مهم است .تشخیص بر اساس شرح حال کامل
بیمار ،معاینة دقیق و نوار عصب و عضلة بیمار صورت میگیرد .نوار
عصب و عضله به افتراق این بیماری از سایر بیماریهای ناشی از
گرفتاری عصب کمک میکند.
درمان
استراحت و کاهش حرکات دست ،اولین مرحله در درمان سندرم
تونل کارپال است .این استراحت باید تا زمان کاهش گزگز انگشتان
ادامه یابد .در صورت کاهش گزگز ،در ابتدا میتوان به انجام حرکات
کششی پرداخت.

استفاده از مچبند مخصوص در سه ماه اول پس از شروع عالئم،
مخصوصاً در خانمهاي حامله بسيار مؤثّر است .البته زاوية مچبند بايد
تنظيم شود .اغلب مچبندهاي موجود در بازار زاوية مناسبي ندارند
و حتّي باعث بدتر شدن عالئم ميشوند .مچبند بايد حتماً در شب
طي روز نيز از مچبند استفاده شود.
پوشيده شود .بهتر است در ّ
مچ دست در هنگام کار ،مث ً
ال کار با رایانه باید در صفر درجه باشد.
خم شدن مچ باعث افزایش فشار به عصب میشود .انجام ف ّعالیتهایی
مکرر همراهباشد ،باعث فشار به عصب و ایجاد این
که با مشت کردن ّ
سندرم میشود.
از مشت کردن در حالی که مچ دست به سمت داخل یا خارج
است ،باید خودداری کرد .گرفتن اجسامی مثل خودکار نازک فشار
زیادی به مچ وارد میکند؛ بهتر است از خودکارهایی با بدنة ضخیم
استفاده شود.
خاص ورزشی برای درمان
های
ک
تکنی
و
دارویی
درمانهای
ّ
طبی جواب
کمککنندهاند .در موارد شدیدتر -که بیمار به درمان ّ
متوسط یا شديد
نمیدهد ،يا اگر در نوار عصب و عضله عالئم درگيري
ّ
جراحی است که این عمل نسبتاً ساده،
عصب ديده شود -نیاز به عمل ّ
برای باز کردن تونل و آزادسازی عصب انجام میشود.
سندرم تونل کارپ در حاملگی
این بیماری در خانمهای باردار ،بهخصوص در سه ماهة سوم و
تورم میشوند ،دیده میشود ،ا ّما معموالً به
در خانمهایی که دچار ّ
غیرجراحی پاسخ میدهد .در این موارد،
طب فیزیکی و
درمانهای ّ
ّ
بهخصوص از مچبند استفاده میشود .البته سفت بستن مچبند یا
نامناسب بودن آن ممکن است عالئم را بدتر کند.
عوارض ناشي از عدم درمان سندرم تونل کارپ
سندرم تونل مچ دستي -كه درمان نشده باشد -گاهي منجر به
آسيب دائمي عصب مديان میشود (برخي يا همة رشتههاي عصبي
حسي يا حركتي دائمي به وجود
از بين ميروند) و در نتيجه اختالل ّ
ميآيد.
متوسط گزارش
شدت اين بيماري
اگر در نوار عصب و عضلة بیمارّ ،
ّ
جراحي همین
عمل
انجام
زمان
جراحي توصيه ميشود و بهترين
ّ
شودّ ،
شدت بیماری بیشتر
زمان است .اگر در اين مرحله بیمار عمل نشود و ّ
شود ،برخي از عالئم ايجادشده در مرحلة شديد ،حتّي بعد از عمل نیز
کاهش نمييابد؛ هرچند برای جلوگيري از فلج کامل انگشتان عمل
جراحي ضرورت دارد.
ّ
تخصص ج ّراحی عروق
* فوق
ّ

Website: www .Doctorravari.com
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طب سالمندان
ّ

پیشرفت آلزایمر در زنان
شدیدتر از مردان است.

ایرنا :پژوهش محقّقان آمریکایی نشان میدهد که
پس از بروز عوامل خطر ،احتمال توسعة آلزایمر
در زنان بیشتر از مردان است و این بیماری در
زنان پیشرفت بیشتری دارد .به گزارش ساینس،
این بررسی نشان میدهد که مواردی مانند عمل
جراحی و بیهوشی ،عوامل خطر آلزایمر محسوب
ّ
میشوند و احتمال اختالل عملکرد شناختی و
کاهش اندازة مغز پس از این عوامل ،در زنان
بیشتر از مردان است؛ همچنین در ادامة گزارش
این پژوهش آمده است که پیشرفت بیماری در
زنان شدیدتر است و عامل آن نیز ژن ApoE4
است .نتایج این تحقیق در کنفرانس بینالمللی
انجمن آلزایمر سال  2015میالدی ارائه شد.

سالمندان حتما ً به خرید بروند!
مج ّلة پزشکی دکتر سالم :خرید کردن ،هم به دلیل پیادهروی و هم به لحاظ ذهنی
بسیار مفید است؛ تحقیقات دانشمندان نشان میدهد که این کار میتواند برای سالمتی
سالمندان نیز سودمند باشد .مغز در دوران سالمندی هم میتواند با انجام تمرینهایی
طراوت و شادابی دوران جوانی را به دست آورد .کارشناسان به افراد سالمند توصیه
میکنند که برای افزایش توان مغزی و استفاده از بخشهایی از مغز -که استفادة زیادی
از آن نشده است -به خرید از فروشگاهها و مراکز خرید بپردازند.
گفتنی است که بر اساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه  Dukeانگلستان -که نتایج
آن در مجلّة علوم اعصاب در نوامبر  2014به چاپ رسیده است -خرید کردن میتواند
باعث تقویت قوای ذهنی سالمندان شود .کارشناسان ،این نتایج را با اسکن مغزی نوع
 FMRIبرای سنجش نوسانات ف ّعالیتهای مغزی افراد بزرگسال در ردة س ّنی  25تا 70
سال به دست آوردهاند.
بر این اساس نوسانات مغزی در افراد سالمند و جوان ،هر دو به یک میزان است و
توجه به قیمت ،برند مورد نظر ،کیفیت محصول ،پیشینة تاریخی محصول
عواملی مانند ّ
و مواردی از این دست میتواند به تقویت حافظه کمک فراوانی کند.

تغذیة مناسب ،پیری را به تأخیر میاندازد.
ایرنا :با رعایت رژیم غذایی مناسب ،میتوان پیری مغز را تا هفت سال و نیم به عقب انداخت و از ابتال به
بیماری آلزایمر جلوگیری کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی هلث ،محقّقان دانشگاه راش در آمریکا با انجام آزمایشهای گوناگون روی
متوجه شدند :افرادی که رژیم
متوسط س ّنی آنها  81سال بود-
گروهی از افراد سالخورده -که
ّ
ّ
ضد فشار خون (رژیم  )DASHدارند ،کمتر به بیماری آلزایمر
غذایی مدیترانهای و رژیم غذایی ّ
و پیری مغز مبتال میشوند.
رژیم مدیترانهای یک رژیم مشخّ ص و ثابت نیست؛ نحوة پخت غذا در کشورهای مدیترانهای
مثل یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،جنوب فرانسه ،ترکیه و تونس متفاوت است ،ولی بهطور کلّی غذای
روزانة آنها بر اساس غالت (عموماً نان ،ماکارونی ،برنج و گندم پرکشده) ،میوة تازه و خشکشده،
سبزیجات و غالت ،روغن زیتون ،سیر و دیگر ادویهها و طعمدهندههای گیاهی ،دانهها ،ماهی
و سایر غذاهای دریایی تعریف میشود.
مصرف محصوالت لبنی تخمیری مانند پنیر و ماست در این رژیم غذایی باالست ،ولی
شیر و کره به مقدار کمتری مصرف میشود .مصرف گوشت نیز کم است؛ شیرینیها
خاصی مصرف میشوند .میزان کم چربی اشباع در رژیم مدیترانهای،
نیز در مواقع ّ
مهمترین نقطة مثبت آن است.
این تحقیق نشان داد که با افزایش مصرف روغنهای اشباع ،آمار مرگومیر ناشی
از بیماری قلبی بهوضوح افزایش مییابد .در همین زمان ،افرادی که رژیم مدیترانهای
را مصرف کرده بودند ،کمترین میزان سکته و بیماریهای قلبی را داشتند که دلیل آن
مصرف کم چربی اشباع بود.
ضد
دکتر کلیر موریس ،از دانشگاه راش میگوید :ترکیب رژیم غذایی مدیترانهای و ّ
فشار خون باال ،در واقع روند تخریب سلولهای مغزی را به تأخیر میاندازد.
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خون افراد جوان به بهبود عملکرد مغز افراد مسن کمک میکند!
ایرنا :بررسی محقّقان مغز و اعصاب دانشکدة پزشکی دانشگاه استنفورد نشان میدهد که خون افراد جوان حاوی ترکیباتی است که میتواند
عملکرد مغز افراد مبتال به آلزایمر را بهبود بخشد.
به گزارش رویترز ،آزمایشهای مدل حیوانی نشان میدهد که خون جوانان با برخی از آثار پیری مقابله میکند و میتواند به بهبود یادگیری و
حافظه کمک کند و منجر به تولید سلولهای جدید مغزی شود .محقّقان در حال بررسی این مسئله هستند که آیا این تأثیر در انسان نیز وجود
دارد یا خیر .این احتمال وجود دارد که خون افراد جوان حاوی پروتئینهایی است که میتواند برخی از اندامها از جمله مغز را جوان کند.
در این بررسی ،رگهای خونی دو موش پیر و جوان به هم متّصل شدند تا تمام منبع خون دو حیوان مشترک شود .نتیجه نشان داد که عضالت
و استخوانهای آسیبدیدة موش پیر نسبت به موشهای پیر دیگری که این سیستم برایشان اجرا نشد ،بهبود یافته بود .در ادامه مشاهده شد که
تعداد سلولهای مغزی مرتبط با حافظه در موش پیر افزایش یافته است.
مدت سه هفته ،باعث افزایش
تحقیقات انجامشده در سال  2014میالدی نشان داد که تزریق پالسمای خون موشهای جوان به موش پیر به ّ
یادگیری و حافظه میشود .محقّقان احتمال میدهند که عالوه بر پروتئینها ،هورمونها و عوامل رشد نیز در اینفرایند نقش دارند.
همچنین پژوهشگران یک پروتئین به نام  CCL11را -که در موشهای پیر بسیار زیاد است -وارد بدن موشهای جوان کردند .حافظة موشهای
جوانی که این پروتئین را دریافت کردند ،ضعیف شد و تعداد سلولهای مغزشان کاهش یافت .مهمترین کاربرد این پژوهش در درمان آلزایمر و
دیگر بیماریهای سیستم اعصاب است .نتایج این تحقیق در نشریة  JAMA Neurologyمنتشر شده است.

ِ
زوال شناختی
پیشبینی
سالمندان با بررسی بزاق!
مؤسسة ملّی بهداشت در آمریکا نشان میدهد که با بررسی سطح
ایرنا :پژوهش محقّقان ّ
هورمون استرس در بزاق ،میتوان احتمال آلزایمر و زوال عقل در سالمندان را تشخیص
داد .سطح باالی هورمونهای استرس در بزاق نشان میدهد که فرد در معرض خطر زوال
شناختی قرار دارد.
در گزارش این پژوهش آمده است :حجم مغز افرادی که سطح هورمون استرس
باالیی در بزاق دارند ،شانزده میلیمتر کوچکتر از افراد عا ّدی است و همین
مسئله ،احتمال بروز زوال عقل و آلزایمر را افزایش میدهد .کورتیزول و
اپینفرین مهمترین هورمونهای استرس هستند که بدن ،آنها را در
حساس ترشّ ح میکند .تحقیقات نشان میدهد که کورتیزول
مواقع ّ
مهمی در
سمی بر منطقة هیپوکامپ مغز است که نقش ّ
دارای اثر ّ
حافظه دارد .بیماری پیشروندة آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل
است که باعث اختالل در حافظه ،تف ّکر و رفتار فرد میشود .این
بیماری معموالً پس از شصت سالگی دیده میشود ،ولی دلیل
آن همیشه کهولت سن نیست و عوامل ژنتیکی ،سکتة مغزی
و شوک عاطفی نیز میتواند منجر به این بیماری شود.
عالوه بر کاهش حافظه ،اختالل در گفتار و عدم توان
انجام امور روزانه و اختالل در ریتم شبانهروزی بدن نیز
از عوارض آلزایمر محسوب میشود .در آمریکا در هر 67
ثانیه ،یک نفر به آلزایمر مبتال میشود و در حال حاضر
بیش از  5.3میلیون نفر در آمریکا به این بیماری مبتال
هستند .آلزایمر ششمین عامل مرگ در آمریکا محسوب
میشود.
پیشبینی میشود که تا سال  2050میالدی ،شمار
مبتالیان به آلزایمر به چهارده میلیون نفر برسد .در حال
حاضر هیچ درمانی برای جلوگیری از این بیماری وجود ندارد.
نتایج این تحقیق در نشریة  Neurologyمنتشر شده است.
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آلرژيهای گوش،

حلق و بینی

دکتر محسن نراقی

*

ي گوناگون 
ي
بيماريهاي آلرژيك بيماريها 
ً
ال بیماری
ي دارند ،مث 
ع زياد 
ه شيو 
هستند ك 
ع حدود
ي از جوام 
رينيت آلرژيك در برخ 
ه است.
بیست درصد جمعيت را گرفتار كرد 
ت افزايش
حساسيت به صور 
آلرژي يا
ّ
ه عوامل
ت و واكنش پاتولوژيك ب 
حساسي 
ّ
محيطي يا موادّ ي نظير گردهها ،غذا و گرد
و خاك در مقاديري بيتأثير بر افراد طبيعي
ف ميشود .بسياري از بيماريهاي
تعري 

ي فوقاني
ق مواد از طریق دستگاه تن ّفس 
آلرژيك نتيجة استنشا 
است.

حساسيت به چهار
واكنشهاي افزاي 
ش ّ
متخصصان گوش،
گروه طبقهبندي میشود.
ّ
ب با واكنشهاي آلرژيك نوع
ي اغل 
گلو و بين 
یک سر و كار دارند كه معموالً در آسم،
رينيت آلرژيك ،كهير ،آلرژي غذايي و
ت
دارويي و واكنشهاي ناشي از نيش حشرا 
مشاهده ميشود.
آنتيژنهاي استنشاقشد ه شامل
ي
گردههاي گياهي ،زوائد حيوانات ،قارچها 
معلّق در هوا ،موا ّد زائد حشرات و گرد و
ي است .در واقع مايتها -ك ه
غبار خانگ 
ل
ي داخل گرد و خاك منز 
ذرهبين 
موجودات ّ
ي ناشي از گرد و خاك
هستند -موجب آلرژ 
منزل ميشوند .مايتها معموالً در گرد و
ن و اثاثية كهن ه
خاك منزل ،ملحفه ،مبلما 
ب
س با اين آنتيژنها سب 
وجود دارند .تما 
حساسيت وابسته ب ه
افزايش
بروز واكنش
ّ
آزاد شدن هيستامين و ساير واسطههای
ف ّعالكنندة عروقي ميشود .واكنشهاي
متعددي از نظر گوش،
آلرژيك تظاهرات
ّ
ي دارند كه در ادامه مورد بحث
گلو و بين 
قرار میگیرند.
رينيت آلرژيك
ن
رينيت آلرژيك یا آلرژی بینی شايعتري 
تو
ي اس 
ي مجرايتن ّفسي فوقان 
تظاهر آلرژ 
ت
ي باشد .ريني 
ممكن است فصلي يا دائم 

ي از گردة درختان،
ب ناش 
آلرژيك فصلي اغل 
ن است ،در حالي كه
ي هرز و چم 
علفها 
ب ناشي از مايت
ي اغل 
ت آلرژيك دائم 
ريني 
گرد و خاك و زوائد حيواناتاست .قارچهاي
معلّق ميتوانند هر دو نوع رينيت آلرژيك را
ايجاد كنند .حداكثر عالئم رينيت آلرژيك
ي بستگي ب ه منطقة جغرافيايي دارد،
فصل 
ن اواخر بهار و اوايل پاييز
ولي در فاصل ة بي 
رخ ميدهد.
در معاينة بینی ،شاخكهاي بيني
رنگپريد ه يا كبود و ورمكرد ه همراه با
پوشش مخاطي نازك و روشن است .گاه
متورم باشند.
ت شاخكها قرمز و
ن اس 
ممك 
ّ
م كبود آلرژيك
ت چش 
بيماران ممكن اس 
ن زير چشمها در
داشت ه باشند ،تير ه شد 
ي ناشي از التهاب
نتيج ة رکود خون وريد 
ي نازك
آلرژيك ملتحمه در بافتها 
ت که كودكان در
ن اس 
پلكهاست .ممك 
ي افقي داشته
ت تحتاني بيني ،چينها 
قسم 
باشند ك ه ب ه دليل مالش مداوم و پيدايش
ن در اين ناحي ه است .انسداد
اسكار متعاقبآ 
ي در دورانكودكي ،سرانجام منجر
مزمن بين 
به تن ّفس دهاني و قيافة لوزة سومی ميشود.
عالئم رينيت آلرژيك عبارتاند از:
احتقان بيني ،آبريزشآبكي بيني ،عطسه،
خارش بيني ،التهاب ملتحمه ،اشكريزش،

ت بيني .همچني 
ن
خارش كام و ترشّ حات پش 
س بيحالي و
ممكن است بيماران احسا 
ص افتراقي شامل
ضعف داشت ه باشند .تشخي 
سایر انواع رينيت مانند رينيت دارويي،
رينيت هورموني ،سرماخوردگي ،سينوزيت
و برخي ضايعات ساختماني است كه منجر
به انسداد بيني ميشوند ،مانند انحرافتيغة
ي بيني
بيني ،بزرگی لوزة سوم ،جسم خارج 
ي بيني.
و تومورها 
ض رينيت آلرژيك عبارتاند از:
عوار 
ش مياني ،سينوزيت،
تجمع مایع در گو 
ّ
بزرگی لوزهها، ،گلودرد ،پوليپهاي
تجمع ترشّ حات
سينوسهاي اطراف بینی و ّ
سینوسها.
آلرژیهای گو 
ش
واكنشهاي آلرژيك ،علّت برخي از
ش خارجي ،داخلي و مياني
ي گو 
بيماريها 
مستعد اگزماي
هستند .گوش خارجي
ّ
آلرژيك است .اين اگزما ممكن است ناشي
از آلرژي غذايي يا واكنش آلرژيك نسبت به
ت قارچي گوش خارجي باشد .در هر دو
عفون 
مورد ،اگزما منجر به از دست دادن سالمت
طبيعي پوست میشود و ميتواند زمينة
ب گوش خارجي
تهاجم باكتريايي و التها 
مهيا کند .التهاب گوش مياني حاصل از
را ّ
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اجتناب از آلرژنهاي
شناختهشد ه آسان
و مؤثّر است ،مانند
اجتناب از زوائد
حيوانات .شستن
مر ّتب ملحفه ،كنار
ن مبلمان
گذاشت 
ل پرزدار
كهنه و وساي 
و فرسوده ،اجتناب
از اسباببازيهاي
عروسكي پرز و پشم
يا شستن مر ّتب
آنها ميتواند
مفيد باشد .ممكن
است گلدانهاي
خانگي مح ّليبراي
رشد قارچهاي
ق در هوا
مع ّل 
باشد .گاه پر بالش
حساسيتزاست.
ّ

انسداد آلرژيك شيپور استاش،
ض رينيت
ي از عوار 
اغلب يك 
آلرژيك است .اين مسئله،
ل
ن تباد 
نتيجة از دست داد 
م
هوايي طبيعي گوش و ب ه ه 
ع
تجمع مای 
ن

اي
.
ت
اس
اتمسفر
فشار
با
ش

خوردن موازن ة فشار هواي گو
ّ
ي شود و
ت عفون 
ن اس 
كه منجر ب ه كمشنوايي هدايتي ميشود -ممك ي پديدار شود.
ي چرك 
ش ميان 
عفونت گو 
آلرژیهاي مربوط به حنجر ه
ن است
ت تأثير بيماريهاي آلرژيك قرار ميگيرد .ممك 
حنجره تح 
ّ
ش از حد تحريكپذير ايجاد
سرفة مزمن به علت وجود حنجرة بي 
م
ن سازوکا ر ايجاد آس 
ن مسئله ناشي از هما 
شود .گمان ميرود که اي 
ن «آسم حنجرهای» شناخت ه شد ه است.
آلرژيك است که به عنوا 
ي ايجادشد ه
ت از تحريك حنجرها 
ن اس 
ن سرفة مزمن ممك 
همچني 
ي شود .حنجره
ت آلرژيك ناش 
ي مرتبط با ريني 
ت پشت بين 
با ترشّ حا 
ت تأثير آنژيو ادم آلرژيك
ن است تح 
و دستگاه تن ّفسي فوقاني ممك 
گ شود.
ي و مر 
ي هوايي فوقان 
ي منجر ب ه انسداد مجار 
قرار گيرد و ح ّت 
ت صدا شكايت داشت ه
ت از تنگي تن ّفس و خشون 
ن اس 
بيماران ممك 
ن هیستامین و سایر
باشند .ورم ناشي از واكنش كالسيك ،با آزاد شد 
واسطهها همراه ميشود كهسبب نشت عروقي و ورم حنجره ميگردد.
ي
ت پزشك 
ت كند و به يك فوري 
ت پيشرف 
ت بهسرع 
ن اس 
آنژيو ادمممك 
مبدل شود.
ّ
ي آلرژ 
ي
آزمايشها 
ي دارد ،بايد
م آلرژ 
ص شد که یک بيمار عالئ 
وقتي كه مشخّ 
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ي وي مشخّ ص شود .اگر
تالش كرد که منشأ اصلي آلرژ 
ي شناسايي شد ،ضروري است كه
خاص 
ن
ن آسيبرسا 
آلرژ 
ّ
خاص آن شرو ع شود.
ّ
ب كند يا درمان
فرد از آن عامل اجتنا 
ي شناسايي آلرژنهاي خاص ،روشهايي در محيط زنده
برا 
يا محيط غيرزنده ـ آزمايشگاه ـ وجود دارد .اين آزمايشها
ش آلرژيك هم انجا م ميشود .در
برايتعيين ميزان قدرت واكن 
ن از
معي 
تمام 
ي آزمايشهاي انجامشده در محيط زنده مقداري ّ
آلرژن مشكوك به داخل پوست وارد ميشود .واكنش مثبت
ي ميشود .هر قدر كهير و قرمزي بزرگتر
موجب كهير و قرمز 
ن آنتيژن به
باشد ،واكنش آلرژيك شديدتر است .وارد كرد 
ل
داخل پوست ممكن است به صورت خراشي ،سوزني يا داخ 
ي انجامشده در محيط غيرزنده شامل
پوستيباشد .آزمايشها 
اندازهگیری میزان ایمونوگلوبولینها در خون است.
درما 
ن
ي فوقاني اجتناب از
مهمترین درمان آلرژي دستگاه تن ّفس 
ب از آلرژنهاي شناختهشد ه آسان و
محركاست .اجتنا 
آلرژن ّ
ب از زوائد حيوانات ،زيرا محدود كردن
مؤثّر است ،مانند اجتنا 
ن مرتّب
ي با حيوانات خانگيممکن است .شست 
هر گونه تماس 
ن كهنه و وسايل پرزدار و فرسوده،
ملحفه ،كنار گذاشتن مبلما 
ن
م يا شست 
اجتناب از اسباببازيهاي عروسكي پرز و پش 
ي
مرتّب آنها ميتواند مفيد باشد .ممكن است گلدانهاي خانگ 
ش
محلّي براي رشد قارچهاي معلّق در هوا باشد .گاه پر بال 
ب از ما ّدةآلرژن در بيماراني
ن حال اجتنا 
حساسيتزاست .با اي 
ّ
ي
حساسيتزا آلرژ 
ة

د
ما
چند
يا
خاك
و
گرد

ت
ماي
ه

ب
ت

نسب
كه
ّ
ّ
دارند ،بسیار مشکل است.
اساس درمان دارويي شامل آنتيهيستامينهاست .گرچه
ممکن است داروهای كورتيكواستروئيدی ،بهویژه به صورت
ح متفاوتي
اسپری نیز تجویز شوند .هر دستهاز داروها در سطو 
ل ميكنند.
عم 
ي گيرنده عمل
آنتيهيستامينها با مهار رقابتي در محلها 
ميكنند .آنتيهيستامينها هيستامينهاي آزادشده را از بين
ب
نميبرند و توليد هيستامين را مهار نميكنند .با استفادةمرتّ 
از آنتيهيستامينها و دور شدن از محلهاي گيرنده ،بهترين
نتايج حاصلميشود .بنابراین بیماران باید در طول دورة آلرژی
این داروها را بهطور مرتّب و نه گهگاه استفاده کنند .عارض ة
ن
ي است .با اي 
ع آنتيهيستامينها ،خوابآلودگ 
جانبي شاي 
سد خوني
حال ،برخی از آنتيهيستامينها نفوذ كم 
ي به داخل ّ
ـ مغزي دارند و بهطور كلّي اثر خوابآلودگي كمتري دارند.
ض جانبي قلبی آن منسوخ
استفاده از ترفنادين به دليل عوار 
شده است .آنتيهيستامينهاي جديدتر نظير ستيريزين،
ل
ن آن شده است .در حا 
فكسوفنادين و لوراتادين جايگزي 
ي آنتيهيستامين موضعي به صورت اسپري نيز
حاضر داروها 
مورد استفاده قرار ميگيرند.
ي بيني نظير
ل قطرهها 
داروهاي مقلّد سمپاتيك شام 
ن
ي مانند پسودوافدرين است .اي 
فنيلافرين و موا ّد خوراك 
ح
ضد احتقاني دارند و اثر خود را در سطو 
داروها عملكردي ّ
ي
عضو هدف اعمالميكنند .اين داروها با ايجاد انقباض عروق 
ي بيني مانند
در مخاط پرخون ،اعمال اثر ميكنند .قطرهها 
ن تنها براي چند روز در
فنيلافرين ،نفازولین و اکسی متازولی 
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رابطة بین بادام زمینی و
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ب بازگشت احتقا 
ن
درازمدت آنها سب 
ي مؤثّرند ،زيرا استفادة
مهار احتقان بين 
ّ
بيني ميشود كه ب ه عنوان «رينيت دارويي» شناخت ه ميشود .بنابراین داروی
ي مقلّد
مدت داروها 
مناسبی برای آلرژی نیستند .گا ه در صور 
ت مصرفطوالني ّ
ي ایجاد ميشود .بنابراین
ي ـ عروقي يا عصب 
سمپاتيك خوراكي ،تحريكات قلب 
این گروه از داروها کمتر برای بیماران مبتال به آلرژی تجویز میشوند ،چون
گاهی ضرر آنها بیش از نفعشان است.
ش نفوذپذيري
ل ميكنند و با كاه 
كورتيكواستروئيدها در سطح سلولها عم 
عروقي و ادم بافتي ،سبب كاهش واكنش التهابي ميشوند .استروئيدها پاسخ
ن است استروئيدها به صورت
گلبولهاي سفيد خون را نيز كاهش ميدهند .ممك 
خوراکی ،تزریقی يا موضعي ـ به صورت اسپريهايداخل بيني ـ تجويز شوند.
ي دارند كه
ي عوارض جانبي زياد 
استروئيدهاي سيستميك بسيار مؤثّرند ،ول 
عبارتاند از:
غدة فوق كليوي ،تحريكات معدهاي ـ رودهاي ،پوكي استخوان ،ديابت،
مهار ّ
ن داروها فقط
افزایش فشار چشم ،کدورت عدسی و مستعد شدن ب ه عفونت .اي 
ن
مدت تجويز ميشوند .با اي 
در موارد بسيار شديد و به صورت دورههاي كوتاه ّ
ي سيستميك ندارند ،به
حال ،اسپريهاي استروئيديثمربخشاند و عوارض جانب 
ت مورد استفاد ه قرار گيرند .در موارد
درازمد 
ن
همين دليل ميتوانند براي درما 
ّ
ف اسپریهاي بيني ،سوزش يا خونريزي بيني را
ل مصر 
نادر ،بيماران ب ه دنبا 
گزارش ميكنند .بنابراین مصرف اسپریها باید تحت نظر پزشک باشد.
ي تجويز ميشود و ميزان آزاد شدن هيستامين و
ت اسپر 
كرومولين به صور 
ن و آزاد
ساير مدياتورها را كاهش ميدهد .بايد كرومولين را پيش از تماس با آلرژ 
س از آزاد شدن هيستامين بياثر
نپ 
ن تجويز كرد ،زيرا كرومولي 
شدن هيستامي 
ّ
چ
ن پيشگيرانة رينيت آلرژيك مؤثر باشد و هي 
است .كرومولين ميتواند در درما 
ي ندارد ،گرچه تأثیر آن در درمان کمتر است.
مهم 
عارضة جانبي ّ
ي استفادهميشود كه بيمار
ي از آلرژ 
حساسيتزدايي ،در موارد 
ايمونوتراپي یا ّ
محرك ،غيرممكن

ي
ها
ن
آلرژ
از
ب

اجتنا
و
دارد
دارو
با

ه
مهارنشد
عالئم شديد
ّ
مدت ،احتياج ب ه ايمونوتراپي ندارند .در
يا غيرمؤثّر است .عالئم خفي 
ف و كوتاه ّ
ن
ق آلرژن سبب افزايش توليد ایمونوگلوبولین خاص ّ آنتيژ 
ايمونوتراپي ،تزري 
ي سبب مهار يا مسدود كردن گيرندههاي واکنشهای
ميشود كه بهطور رقابت 
ي شناساييشده با روشهاي خاص،
آلرژیک روی سلولها میشود .آنتيژنها 
ل را ـ كه
ي از اين محلو 
ن هر هفته يا دو هفته يكبار تزريق 
رقيقميشوند و بيمارا 
ش
ي آغازين ،به درجة واكن 
بهتدريج غليظتر ميشود ـ دريافت ميكنند .دوزها 
ي انتخاب ميشود ك ه
ي دارد .سپس دوز 
ن خاص بستگ 
آلرژي نسبت به آنتيژ 
س
حسا 
سبب پاسخ آلرژيك عمومی یا موضعيشديد نشود .بيماراني كه بسيار ّ
س
ن بايد پ 
هستند ،با دوزهايابتدايي كمتري از آنتيژن درمان ميشوند .بيمارا 
چ
م نشان دهند .اگر هي 
ي در عالئ 
از گذشت شش ماه از درمان ،كاهش چشمگير 
ل قرار گيرد .در مراکز
مجدد و كام 
ي حاص 
پيشرفت 
ل نشد ،بيمار بايد تحت ارزيابي ّ
حساسيتزدايي تا هفتاد درصد مؤثّر باشد.
که
شود
ي
م
ه

زد
ن

تخمي
معتبر
ّ
* رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی ،فلوی رسمی ج ّراحان بینی آمریکا ،عضو هیئت
تخصصی ج ّراحی پالستیک و ترمیمی
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بورد فوق
ّ
مدرس آکادمی
صورت ،فلوشیپ راینولوژی و ج ّراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس و
ّ
ج ّراحان پالستیک و ترمیمی صورت آمریکا
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خبرگزاری مهر :یافتههای اولیة پژوهش ارائهشده در
کنفرانس بینالمللی آمریکا نشان میدهد که بسیاری
از کودکان مبتال به آسم ،نسبت به بادام زمینی آلرژی
دارند ،ولی خانوداههای این کودکان از این مسئله
بی ّ
اطالع هستند.
بر اساس پژوهشی که نتایج آن در کنفرانس
متخصصان قفسةسینة آمریکا منتشر
بینالمللی جامعة
ّ
شد ،بیش از سه درصد کودکان در ایاالت متّحده ،غرب
حساسیت دارند و این
اروپا و استرالیا به بادام زمینی ّ
آلرژی در حال تأثیر گذاشتن بر کودکان آسیایی و
حساسیتها در اوایل زندگی ایجاد
آفریقایی نیز هستّ .
میشوند و بهندرت گسترش مییابند.
قرار گرفتن در معرض بادام زمینی در میان افرادی
حساسیت دارند ،میتواند گاهی اوقات منجر به
که ّ
واکنش شدید و کشنده به نام شوک آنافیالکتیک شود.
از آنجا که این شوک بسیار خطرناک است ،خانوادههایی
حساسیتهایی هستند،
که کودکانشان دچار چنین ّ
باید بهطور مداوم مراقب موا ّد غذایی مصرفی فرزندان
خود باشند.
حساسیت به
ها
ن
آ
خانوادگی
سابقة
در
که
کودکانی
ّ
بادام زمینی و تخم مرغ وجود دارد و یا اگزما دارند،
حساسیت
بیشتر در معرض خطرند .با این حال ،بین ّ
به بادام زمینی و آسم در کودکان ارتباط وجود دارد.
دکتر رابرت کوهن ،محقّق اصلی این پژوهش جدید،
توضیح میدهد که :بسیاری از عالئم تن ّفسی مربوط
حساسیت به بادام زمینی همانند عالئم حملة آسم
به ّ
است و برعکس .این عالئم شامل تنگی نفس ،خسخس
سینه و سرفه است.
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کولهپشتی نامناسب
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تاهي فصلي
مناسب 

باعث کمردرد میشود

دکتر محسن تو ّکلی

*

کمردرد و گردندرد یکی از بیماریهای شایع در بزرگساالن است ،ولی در
بچهای که در سنین مدرسه است ،به علّت
بچهها بسیار نادر است و اگر ّ
ّ
جدی گرفته شود و بررسی کامل
کمردرد به پزشک مراجعه کند ،باید موضوع ّ
برای تشخیص انجام گیرد .در این سنین یکی از علل شایع درد کمر ،پشت
و گردن استفادة نادرست از کیف مدرسه است .بنابراین والدین باید ابتدا در
خرید کیف مدرسه د ّقت کافی را انجام دهند و در وهلة دوم طرز استفادة
بچههای خود آموزش دهند.
صحیح از آن را به ّ
سؤال اول این است که آیا کیف دستی خریداری شود یا کولهپشتی؟ در
جواب باید گفته شود که کولهپشتی بهتر است ،چون دانشآموز با گرفتن
کیف به دست معموالً به همان طرفی که کیف را میگیرد ،منحرف میشود،
بهخصوص اگر کیف سنگین باشد یا مجبور باشد مسافت بین خانه و مدرسه
را طوالنی طی کند .بنابراین سعی کنید که کولهپشتی خریداری شود .البته
باید از آن بهدرستی استفاده کرد .نکات زیر را در استفاده از کیف کولهپشتی
رعایت کنید تا از این نظر سالمتی فرزند شما به خطر نیفتد:
• وزن کیف باید بهطور مساوی به هر دو شانه منتقل شود؛ پس کیف باید
در وسط پشت قرار گیرد و از دو بند استفاده شود .اگر دانشآموز کیف را با
اتّصال یک بند حمل کند ،کمکم مهرهها به همان طرف انحنای غیرطبیعی
پیدا میکنند.

بچه تنظیم
توجه به ّ
قد ّ
• باید دو بند ،قابل کوتاه و بلند کردن باشند تا با ّ
شوند و کیف در مرکز پشت قرار گیرد .گذشته از دو بند روی شانهها ،یک
بند هم باید در پایین کیف روی کمر بسته شود تا هنگام راه رفتن ،کیف روی
پشت به طرفین حرکت نداشته باشد و به طرفین منحرف نشود.
• بندهای روی شانهها باید پهن باشد تا سطح تماس زیادی با شانهها ایجاد
شود و کشش آنها با وزن کیف شانهها را اذیت نکند .در غیر این صورت،
دانشآموز کیف را از شانهها و پشت برمیدارد و به دست میگیرد و حمل
میکند .وزن کوله نباید بیش از  %15وزن دانشآموز باشد .پهنای کولهپشتی
نباید از پهنای شانهها و تنة کودک بیشتر باشد.

• اگر دانشآموز هنگام حمل کوله ،خود را به جلو خم میکند یا بندها
بلند هستند و کیف در پایین پشت و نزدیک باسن قرار میگیرد ،باید بندها
را کوتاهتر کرد و یا اینکه وزن کیف زیاد است .الزم نیست که دانشآموز
همهروزه تمامی کتابها و دفترهای خود را حمل کند .از او بخواهید که فقط
کارهای مربوط به همان روز را در کیف بگذارد .اگر دانشآموز
احساس خوابرفتگی در دستها میکند ،وزن کیف باعث
کشیدگی ریشههای عصب گردن شده است ،در این موارد
کیف را سبکتر کنید.
متخصص ارتوپدی
*
ّ

www.iranorthoped.ir

آمادهسازی کودکان برای رفتن به مدرسه
اول مهر  -هرچقدر هم که با گریه و ناراحتی همراه باشد-
برای همه جزء خاطرات فراموشنشدنی است ،ا ّما به هر حال
اولین روز مدرسه پر از تالطمهای عاطفی است .کوچولوی
شما قرار است برای اولین بار از آغوش گرم شما دور شود و
چند ساعتی از روزش را در جایی به نام مدرسه سپری کند .از
آنجایی که ممکن است بسیاری از کودکان ،تجربة مهد کودک و
پیشدبستانی را نداشته باشند یا اگر هم داشته باشند ،مک ّلف
به انجام مشق و درس و حضور مستمر نبودهاند ،محیط مدرسه
و ورود به آن میتواند برای کودک ایجاد دلهره و اضطراب کند.
مهمترین نکته این است که قبل از ورود به این محیط ،باید
آمادگی الزم را برای او ایجاد کنید .به این ترتیب اولین روز
مدرسه به جای همراه شدن با گریة فرزندتان ،با خاطرهای
هیجانانگیز همراه خواهد بود و او دیگر از نشستن کنار فرد
دیگری -که اص ً
ال برایش آشنا نیست -واهمه ندارد و آن را
فرصتی برای دوستی میبیند .راههای زیادی وجود دارد تا شما
یک خداحافظی خوب و یک شروع مو ّفق را برای کودک ایجاد
کنید .راهنمای ما را بخوانید تا آمادگی الزم را برای روزهای اول
مدرسه پیدا کنید.
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روال مدرسه را از چند هفته قبل برقرار کنید.

بهترین کار این است که چند هفتة پایانی شهریور را به تمرین برنامة روزانة
مدرسه اختصاص دهید ،مث ً
ال هر روز صبح بهموقع کودک را بیدار کنید و
مشخّ
صی
لباسهایش را بپوشانید .صبحانه ،نهار ،شام و میانوعده را در زمانهای
که به زمان مدرسه نزدیک است -بخورید .همچنین مهم است که فرزندتان راصبحها عادت دهید که از خانه بیرون برود .بهانهاش را هم باید پیدا کنید ،مث ً
ال
میتوانید چند هفتة آخر ،ف ّعالیتهایی ترتیب دهید و اگر اهل ورزش صبحگاهی
هستید ،او را با خود ببرید .این کار بدون شک برای والدین شاغل سخت خواهد
بود ،ا ّما وقتی مدارس بازشود ،کارتان راحتتر میشود.

عادتهای خوب غذایی را از همین حاال در او ایجاد کنید.

از همین ابتدا فرزندتان را به خوردن خوراکیهای سالم عادت دهید .دلیلی ندارد
که تمام خوراکیهای رنگارنگ سوپر را در کیف فرزندتان بگذارید .به فرزندتان هم
بیاموزید که پاستیل ،چیپس ،پفک ،اسنک و  ...هیچ سودی برای او ندارد .میوههای
سفت که پوستشان راحت جدا میشود یا باید آنها را گاز زد (به جای آب میوة
پاکتی) ،نان ،پنیر و گردو (گوجه را ت ّکه نکنید ،زیرا آب زیادی دارد و تا زمانی که
فرزندتان آن را بخورد ،خراب میشود) ،مغزها ،پاکت شیر کوچک (به جای شیر
مضرات هلههولهها را به او بیاموزید تا
کاکائو) ،خرما ،حلوا ،کلوچه و  ...به او بدهیدّ .
اگر همکالسیهایش خوراکیهای او را مسخره کردند ،بتواند جواب آنها را بدهد.
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ساعت خواب کودک را تنظیم کنید.

از آنجا که ممکن است به دلیل نداشتن
برنامة مشخّ ص ،وقت خواب کودک هم زمان
مشخّ صی نداشته باشد ،باید از چند هفته قبل،
کودک را وارد یک برنامة خواب ّ
منظم کنید،
طوری که ساعت ن ُه شب حتماً به تختخواب
برود و صبح ،ساعت مشخّ صی از خواب بیدار
شود .میزان خواب معمول برای کودکان هفت
ساله حدود هشت ساعت است.
با خرید لوازم مدرسه ذهن او را آماده کنید.
یکی از راههای به هیجان آوردن فرزندتان
برای روزهای مدرسه ،خرید لوازم مدرسه اعم از
کیف ،کفش و لوازمالتحریر است .در هفتههای
پایانی ،خرید وسایل مدرسه را آغاز و وظایف
دانشآموزی را با او تمرین کنید ،مث ً
ال آماده
کردن کیف ،پوشیدن روپوش و مقنعه ،بستن
کفش و یاد گرفتن آدرس و شماره تلفن .بهتر
است از همین حاال جای مشخّ صی ،مث ً
ال نزدیک
در برای قرار دادن آنچه صبحها باید با خود
ببرد ،در نظر بگیرید .به این ترتیب کمتر احتمال
فراموش کردن لوازم ضروری وجود دارد.

او را مستقل بار بیاورید.

از زمانی که فرزندتان پا به مدرسه میگذاردّ ،
موظف است که مسائل زیادی را خودش بهتنهایی مدیریت کند .شما میتوانید با صحبت کردن ،او
را برای این مسئله آماده کنید .به او مسئولیت بدهید ،مث ً
ال به او بگویید که خودش برای تکالیفش برنامه بریزد؛ اینکه کِی و چگونه تکالیف را انجام
میدهد ،برعهدة خودش بگذارید .اگر فرزندتان کوچک است ،میتوانید کارهایی به او یاد دهید که اعتماد به نفسش را باال ببرد ،به طور مثال گره
زدن کفشها .اگر کودک شما بتواند نیازهای اساسی خود را بدون تکیه به بزرگساالن برآورده کند ،راحتتر به مدرسه میرود.

زمان و مکانی را برای تکالیف او تعیین کنید.

برخی والدین خود را مسئول کامل انجام تکالیف کودک میدانند،
به صورتی که در زمان انجام تکالیف ،باالی سر دانشآموز حضور
دارند؛ زمان شروع انجام تکالیف را تعیین و راهنماییهای زائدی
ارائه میکنند .هر چند الزم است که والدین ،بهویژه در سالهای اول
دبستان و آمادگی با نظارت خود برنامهریزی و مسئولیتپذیری را به
کودک آموزش دهند ،ا ّما برخی والدین به اشتباه این مسئولیت را خود
برعهده میگیرند ،بنابراین نمیتوانند احساس مسئولیت در قبال انجام
تکالیف را به فرزند خود یاد دهند .به طوری که اگر یک روز مادر حضور
نداشته باشد ،كودك اص ً
ال به یاد هم نخواهد آورد که باید تکالیفش را
انجام دهد .بهتر است از همین حاال جایی را برای انجام تکالیف او
اختصاص دهید .فرقی نمیکند روی میز آشپزخانه باشد یا در اتاقش،
ا ّما تا آنجا که امکان دارد ،خودتان را هنگام انجام تکالیف در دسترس
بچههای کوچکتر .ممکن است در
او قرار دهید ،بهخصوص در مورد ّ
حال آشپزی یا خواندن روزنامه باشید ،ا ّما در عین حال باید حواستان
به روند انجام تکالیف او باشد.

مناسبتاهي فصلي

مجلة پزشکی
شهريور -مهر94

روزهای اول همراه او باشید.

اولینها همیشه عالوه بر هیجان با نگرانی
و شاید ترس هم همراه باشند .این در مورد
اولین روز ورود به مدرسه هم صادق است،
بنابراین همراهی کردن کودک در روزهای
اهمیت دارد .حتّی اگر از سرویس
اول بسیار ّ
مدرسه استفاده میکند ،روزهای اول بهتر
است خودتان فرزندتان را در رفتن و برگشتن
از مدرسه همراهی کنید .برای این کار شاید
ی خود را طوری
مجبور باشید که ساعت کار 
تنظیم کنید که خودتان یا همسرتان حتماً در
خانه باشید .ا ّما بعد از اینکه کودک عادت کرد،
میتوان از دیگر اعضای خانواده مانند پدربزرگ
و مادربزرگ هم کمک گرفت.

ه حل پیدا کنید.
برای گریههای او را 

برخی کودکان شرایط سختتری برای رفتن
به مدرسه دارند و ممکن است هفتهها برای
رفتن به مدرسه گریه کنند و از شما خواهش
بچههایی
کنند که آنها را به مدرسه نبریدّ .
هم هستند که با خوشحالی مدرسه را شروع
میکنند ،ا ّما بعد از سه هفته ،وقتی میخواهید
از آنها جدا شوید ،شروع به گریه میکنند.
بچهها اوقات خوبی را در مدرسه تجربه
بیشتر ّ
میکنند ،ا ّما از تنها ماندن در مدرسه ناراحت
میشوند .به نظر سنگدلی میآید که فرزند
گریان خود را ترک کنید ،ا ّما باید بدانید که
بچة گریانی بعد از چند دقیقه آرام میشود.
هر ّ
صبوری و دلسوزی ممکن است کار دست شما
دهد .با کودکتان صحبت کنید و آنچه موجب
ترس او شده ،با هم کشف کنید .شاید در همین
کشف و شهودها تازه بفهمید که تنها نگرانی
کودک این است که نمیتواند کاپشنش را
تنش کند .خب این را میتوانید با هم تمرین
کنید و به او بگویید که اگر به مشکلی برخورد،
معلّم آنجاست و میتواند کمکش کند .در
برابر گریههای کودک مقاومت نشان دهید،
مث ً
ال دوباره برنگردید و او را بغل کنید .حتّی
اگر برای شما هم سخت است که گریههای
فرزندتان را ببینید ،هیچ وقت بدون خداحافظی
او را ترک نکنید .ممکن است از اینکه او را با
این حال ترک میکنید ،احساس گناه کنید،
ا ّما این وظیفة معلّم است که این مسئله را حل
کند؛ هرچند میتوانید به معلّم کمک کنید و
ّاطالعاتی دربارة آنچه میتواند کودکتان را آرام
توجه کودک را به خود
کند ،به او بدهید تا او ّ
جلب کند .به یاد داشته باشید که این گریهها
همیشگی نیستند و کودک شما کمکم به معلّم
و روزهای مدرسه عادت خواهد کرد.

22

یک خداحافظی شیرین برای او ترتیب دهید.

وقتی به مدرسه رسیدید ،مراسم خداحافظی را کوتاه و شیرین تمام کنید .ممکن
است معلّم به شما اجازه دهد که کمی با فرزندتان بمانید ،ا ّما از ف ّعالیتهای ادامهدار
مثل کشیدن نقّاشی جلوگیری کنید ،چون در این حالت ممکن است فرزندتان برای
اینکه شما از کنارش نروید ،مدام بگوید« :نقّاشی هنوز تمام نشده است» .او را در
آغوش بگیرید و به او بگویید که بعد از مدرسه منتظرش خواهید بود .چون چنین
قولی دادهاید ،حواستان باشد که س ِر ساعت آنجا باشید .بعضی از والدین با خواندن
قصه از فرزندشان جدا میشوند .به هر حال هر پدر و مادری بهتر میداند که
شعر و ّ
کودکش چگونه آرام میگیرد.
همه چیز را خوب برای او تشریح کنید.

بچهها به اندازة او میدانند و محیط مدرسه برای همة
به او بگویید که همة ّ
بچهها از قبل یکدیگر را
آنها مانند او خجالتآور و پراسترس است .اگر چند تا از ّ
میشناسند ،دلیلی ندارد که او احساس غربت کند؛ خودش به همکالسیهایش سالم
کند ،اسمشان را بپرسد ،در مورد عالئق مشترک و  ...بپرسد و بگوید .به او یاد بدهید
که اگر یکی از همکالسیها او را انکار کرد ،ناراحت نشود .به او بگویید که محیط
کالس برای گوش سپردن به معلّم و تعامل برای یادگیری است؛ دوستیها برای زنگ
تفریح است که آن موقع هم اگر شاگرد خوب ،زرنگ و پرتوانی باشد ،همه دوست
دارند که با او دوست شوند .از مدرسه ،مدیر ،ناظم ،معلّم ،همشاگردیها ،درس ،گچ،
مفصل تعریف کنید .از آیندة آنهایی که
تخته ،خاطرات خودتان ،زنگ تفریح و ّ ...
درس خواندهاند و مو ّفق شدهاند ،با آبوتاب تعریف كنید تا اشتیاق رفتن به مدرسه را
در كودکتان شعلهور كنید.
از او دربارة اتّفاقات مدرسه بپرسید.

وقتی با فرزندتان به خانه برمیگردید ،از اینکه در مدرسه چه کارهایی کرده ،سؤال
کنید و از او بخواهید روزش را برایتان تعریف کند .بهتر است با معلّم فرزندتان هم
صحبت کنید تا بفهمید که کودکتان بیشتر از چه چیزی در کالس خوشش میآید كه
بتوانید آن را در خانه اجرا کنید یا به او بگویید« :انگار تو از نقّاشی روی میز خوشت
میاد؛ فردا هم میتونی این کارو بکنی».
منبع :برترینها
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بازیهایی برای توانمندی شیرخواران
قسمت اول

اکرم پژاوند

*

دوران كودكي ،داراي ظرايف پيچيدهاي است كه نمیتوان بهراحتي به كشف و درك اليههاي عميق
آن دست يافت .براي شناخت اين دوران شگفتانگيز تنها میتوان از خود كودكان در موردش آموخت.
كودكان ،مينياتوري از انسانيت و انعطافپذيرياند .آنان به شيوهاي خلاّ قانه با جهان اطراف خود مواجه
میشوند و تمايل ذاتي به رشد و بالندگي دارند.
زبان طبيعي آنان تنها بازي است و براي اينكه به سالمت بزرگ شوند ،الزم نيست تنها نوشتن و خواندن
بياموزند ،ا ّما قطعاً نياز دارند بدانند كه چگونه بازي كنند .بازي آنها صرفاً تفريح و سرگرمي پيش پا افتاده
نيست ،بلكه سرشار از معنا و مفهوم است .میتوان به دنياي عاطفي آنان با بازي راه پيدا كرد و ارتباطي
قوي با رازهاي ذهني آنها برقرار کرد.

دغدغة شخصي كودكان تنها حيرت
است و تماشا .حيرت از شناخت جهان
هستي و آدميان آن .تنها شيوة موجود
در رويارويي با اين جهان براي كودك،
خلق بازي است و اين ،همۀ پنجرة
ارتباطي دنياي كودكانه با واقعيت
بيروني زندگي و تنها فرصت پرورش
خلاّ قيت ناب در ذهن يك انسان
خردسال و كوچك است.
بازي ،پاكترين و روحانيترين تجربه
در تمام دوران كودكي بشر و نشانی
از يك تصوير پيشين و يا تقليدي از
زندگي آيندة اوست .بازي ،همة آن
رضايت دروني ،آزادی و ّ
لذتی است
كه يك كودك در زندگياش تجربه
میكند و از بودن خويش احساسي
ارزشمند پيدا میكند .يادمان باشد که
كافي نيست كودكي فقط شكمش سير،
جايش تميز و محيطش گرم باشد.
پرندگان پرواز میكنند .ماهيها شنا
بچهها بازي میكنند . ...
میكنند و ّ

خصوصيات آموزشي بازي

بازي ،آموزش با تفريح
بازي كودكان ،پديدهاي است كه در
تمدنها و فرهنگهاي جوامع گوناگون
ّ
و در همة دورانها ،انديشة مردم و
متخصصان را به خود معطوف کرده
ّ
است .اين موضوع اثر خود را در تاريخ
هنر نيز به جاي گذاشته است .در
كهنترين تصاوير و نگارههاي بهدست
تمدنهاي باستان ،ابزارهايي
آمده از ّ
مانند توپ ،عروسك ،حيوانات و ّارابة
كودكان ديده میشود .در برخي از اين
تصاوير ،كودكان نيز حضور دارند .آنها
نقابهاي ويژهاي بر چهرة خود زدهاند
و به بازيهاي نمايشي میپردازند.
اين تصاوير بيانگر آن است كه در
تمدن كهن ،بازي به عنوان يكي از
ّ
ضرورتهاي زندگي كودكان به شمار
میآمده است و بزرگساالن با ساختن
اسباببازيهاي گوناگون ،كودكان را
به بازي تشويق میكردهاند.

متخصصان به اين نتيجه
امروزه نيز
ّ
رسيدهاند كه بازي ،تف ّكر كودك است
و كودك در هنگام بازي به آزمون،
تمرين ،تقليد ،آمادگي و مرور ذهني
موقعيتهاي زندگي واقعي میپردازد.
بازي شايستگي و استقالل ،ع ّزت نفس
و مهارتهاي ديگر را گسترش میدهد
مهمیدر پرورش عقلي كودك
و عامل ّ
به شمار میرود.
مشاهدات مختلف نشان میدهد
كه شيرخواران از بدو تولّد شروع
به بازي میكنند و با افزايش سن و
كسب تجربه ،نوع بازي خود را تغيير
میدهند .در اوايل تولّد ،بدن كودك
مركز بازيهای اوست .كودك با اعضاي
بدن خود به بازي میپردازد و درواقع
بيش از آنكه والدين به حركات او به
عنوان بازي نگاه كنند ،او بازي خود
را همراه با مجموعهاي از اكتشافات و
تكرارها و تكان دادن اعضاي حركتي،
مثل انگشتان و  ...انجام میدهد.
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حسي از محيط را از طريق صداها ،بوها،
کودک ،درك ّ
ّ
رنگها و  ...شروع میکند و از تجربة آنها لذت میبرد .حركت
چشمها يا درآوردن صداها ،همگي آغاز بازي كودك است ،با
اين تفاوت كه بسياري از آنها در ابتدا حالت بازتابي دارند و
سپس با كسب ّ
لذت و در نتيجه تكرار آن ،جنبة بازي پیدا
میکنند.
بازي براي تح ّول شناختي ،عاطفي ،اجتماعي و جسماني
كودك يك ضرورت و روشی برای يادگيري كودك دربارة بدن
خود و دنياي پيرامون آن است .همچنين بازي وسيلهاي براي
سازندگي شخصيت كودك است .كودك از طريق بازي ياد
میگيرد ،ابداع میكند و تجربه میآموزد .او از طريق بازي
میتواند به استعدادها ،تواناييها ،خواستها ،ضعفها و نكات
مثبت و منفي خود پي ببرد و با شناخت ويژگيهاي خود،
ساختار شخصيتي خود را تحكيم بخشد.
همانطور كه بهبود شرايط تغذيهاي در رشد جسماني هر
فرد مؤثّر است و میتواند آن را روز به روز بهتر کند ،بهبود
شرايط محيطي نيز امكان رشد هوشي كودك را هرچه بيشتر
فراهم میسازد؛ به اين معني كه شرايط محيطي مساعدتر،
امكان استفاده از تواناييهاي بالق ّوه وراثتي را بيشتر و سادهتر
میکند.
مبدل
نوپا
كودكي
به
و
تر
گ
بزر
شيرخوار،
كه
همچنان
ّ
میشود ،بازيهاي او نیز پيچيدهتر و خياليتر میشود .در
اين سن ،بازي راهي مهم براي تمرين مهارتهاي كليدي از
قبيل استقالل ،خلاّ قيت ،كنجكاوي و ّ
حل مسئله است .بازي
مهمي براي كشف احساسات و ارزشهاست و
همچنين پايگاه ّ
میتواند مهارتهاي اجتماعي کودک را گسترش دهد.
بهترين و مؤثّرترين راه آموزش كودكان آن است كه
آموزش بر اساس منحني رشد شخصيت و توانمندي ذهني،
فيزيكي و زباني كودك شكل گيرد ،به عنوان مثال تعدادي از
ف ّعاليتهاي ذهني ممكن است براي يك كودكّ ،
جذاب و براي
كودكي ديگر ،ماللآور باشد .يا انجام برخي از ف ّعاليتهاي
جسماني براي كودكي آسان و براي كودكي ديگر ،دشوار باشد.
پژوهشگران بر اين باورند هنگامي كه آموزش بر اساس زمان
مناسب و انتخاب ف ّعاليت مناسب شكل بگيرد ،آموزش هر
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كودكي با هر اندازه استعداد و توانایي ممکن خواهد بود،
مث ً
ال بازي از هنگام تولّد تا هجده ماهگي شامل استفاده از
حواس است .كودكان میبينند ،میبويند ،میشنوند و لمس
میكنند.
يادگيري آنها در دنياي خودشان به اين شيوه است.
ّ
اطالعات شيرخواران از طریق اين بازيهاي ساده به وجود
میآيد و براي بازيهاي آينده و يادگيريهاي بعدي آنها
بسيار مهم خواهد بود.
تأثير تجارب سالهاي اول زندگي
رفتارشناسان اجتماعي به اين نكته اشاره میكنند كه
تجارب زندگي كودك تا هشت سالگي (بهخصوص در سه
سال اول) بخش مهم و قسمت بسيار بزرگی از شناخت و
دريافتهاي كودك را تشكيل میدهد و به اندازهاي اين
تجارب ،قوي و محوناشدني است كه میتوان با اطمينان
اشاره كرد كه اساس و پايۀ تعليم و تربيت كودك قبل از آنكه
وارد مدرسه شود (چه درست و چه نادرست) ،در اين دوران
شكل میگیرد و پدر و مادر قبل از هر معلّمي بر پرورش رشد
ذهني كودك خود تأثيرگذار خواهند بود.
طي اين مراحل ،كودك تكامل مطلوب را كسب
اگر در ّ
کند و دوران كودكي رضايتبخشي را سپري كند ،آنگاه به
مسرتبخش خويش
صورت فردي شاد و سرزنده به زندگي ّ
ادامه خواهد داد.
يكي از راههايي كه در اين مرحله از رشد ممكن است
به نحو مو ّفقيتآميزي شادابي و ّ
لذت كودك را فراهم کند،
برخورداري از فرصت كافي براي بازي است .بازي فرصت
كشف ارتباط با محيط و درك اولية احساسات ديگران را
براي شيرخوار فراهم میکند و از اولين راههاي يادگيري
براي اوست تا دريابد که محيط پيرامونش امن و زيباست و
حس عشق
والدينش دوستش دارند .این باعث میشود که ّ
محبت در او جوانه زند .او از اين ّ
لذت به جهان هستي به
و ّ
عنوان مكاني امن و زيبا اعتماد میكند و اين اعتماد و آرامش
زمينههاي ع ّزت نفس و استقالل شخصيتي او را در آينده
شكل میدهد.
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تواناييهاي نوزادان و شيرخواران
يك نوزاد ،بهظاهر خيلي ناتوان و ضعيف به نظر میرسد ،در حالي
كه درحقيقت از توانمنديهاي شگفتآوري برخوردار است .برخي
از توانمنديها سالمت جسم او را تأمين میكنند .نوزاد در كنار اين
قابليتها ،مهارتهاي اجتماعي نيز دارد .او میتواند با ديگران رابطه
برقرار كند و بهسرعت ،افراد آشنا و بيگانه را تشخيص دهد.
نوزادان بالفاصله پس از تولّد میتوانند رنگها را تشخيص دهند
و بيشتر عالقه دارند به اشيائي كه با خطوط محيطي روشن و واضح
مشخّ ص شدهاند ،نگاه كنند ،مث ً
ال عالقة زيادي به نگاه كردن به
چهرة اطرافيان خود دارند .همچنين نگاه كردن به اشيائی که داراي
رنگهاي متضا ّد تيره و روشن مثل سفيد و سياه هستند ،براي نوزادان
جالب است .در هفتة چهارم ،نوزاد میتواند به يك شيء با د ّقت نگاه
توجه خود را به آن متمركز كند .كمي بعد ،او میتواند يك
کند و ّ
اسباببازي را -كه از يكسو به سوي ديگر حركت داده میشود -با
نگاه تعقيب كند.
نوزاد براي رشد جسمي و رواني خود ،يك برنامة از پيش
طراحيشده با استعدادهاي مشخّ صي دارد ،ولي از همان ابتدا نيز بايد
ّ
طي مسير تكامل با او همراه باشد.
حمایتهاي مشفقانة والدين در ّ
مجموعه عوامل محيطيای كه كودك در آن متولّد میشود و بهويژه
مهمي در تكامل او دارند .كودك در كنار تغذيه
رفتار پدر و مادر ،نقش ّ
و مراقبت ،اين نياز بزرگ را دارد كه احساس كند پذيرفته شده است و
حس اعتماد
در پناه و حمايت قرار دارد؛ فقط به اين ترتيب است كه ّ
ريشهدار و قوي -كه اساس تكامل سالم است -در او ايجاد میشود.
شيرخواران به حمايت و همراهي والدين نياز دارند تا بتوانند به يك
فرد بالغ ،متعادل ،خوشبخت و اجتماعي تبديل شوند .كمك متعادل
در جهت شكوفايي تكامل آنان ،يك وظيفة مهم است كه برعهدة
پدران و مادران جوان و مسئول قرار دارد.
بازي و رشد مهارتهاي اجتماعي
تمايالت كنجكاوانه در نوزاد با واكنش به صداها و چهرههاي
محبت در آغوش
اطرافيان آغاز میشود و هنگامي كه مادر او را با ّ
میگيرد يا تغذيه میكند يا با ماليمت و مهرباني با او حرف میزند
و برايش الاليي و آواز میخواند ،تجربههاي خوشايند اجتماعي و
دوستانه در او به وجود میآيد .تص ّور او از جهان هستي اين دريافت
است كه همة اطرافيانش همچون مادرش ،خوب و مهربان هستند و
از اين احساس ،دنيا را قابل اطمينان و مكاني زيبا و سرشار از عشق
حس اعتماد به نفس در او تقويت میشود و رشد میيابد.
میپندارد و ّ
اين روابط اجتماعي اوليه در كودك -كه از محيط خانواده و
بهخصوص رابطة او با مادر آغاز میشود -بعدها اساس رابطة او با
ديگران و تعيينکنندة ّ
خط مشي رفتار و گرايشهاي اخالقي او در
آينده خواهد شد.
بازي در اين دوران ،يعني چهار هفتة اول بيشتر به رابطة او با
والدينش و ّ
لذت حاصل از آن وابسته است و اشيائي مثل آويز گردان،
جغجغه ،آينه ،كاغذهاي رنگي و  ...بيشتر تحريك كنجكاوي و تقويت
مهارتهاي تكاملي و افزايش توانمنديهاي او را برعهده دارند.
هنگامي كه شيرخوار شروع به خزيدن میكند،
كتابهاي عكسدار پارچهاي ،توپهاي نرم
و اسباببازيهاي قابل نوازش برايش
مناسب و ّ
جذاب است .هنگامي كه
شيرخوار شروع به نشستن میكند ،بهتر
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مناسبتاهي فصلي

است كه نوع اسباببازيهاي او عوض شود .در اين دوران شيرخوار
میتواند بهتنهايي بازي كند ،ا ّما قسمتي از بازيهای او بايد با ديگران
باشد .میتوان از طريق آموزش بازيهاي مورد عالقة شيرخوار به
بستگان و دوستان در مهمانيهاي خانوادگي برقراري ارتباط شيرخوار
با آنان را بهبود و تسريع بخشيد و مهارتهاي اجتماعي شيرخوار را
توجه نشان دادن به
گسترش داد .در آغوش گرفتن و آواز خواندن و ّ
مهمي است كه میتوان از طريق آن ،بازي شيرخواران را با
آنان راه ّ
مهارتهاي اجتماعي بيشتري در هم آميخت و آنان را آمادة پذيرش
ارتباطات اجتماعي در آینده كرد.
از سنين هجده ماهگي تا چهار سالگي ،كودكان نوپا ف ّعال هستند.
آنان از اسباببازيهاي بزرگتر مانند سهچرخه و اسب چوبي ّ
لذت
میبرند .استفاده از اين اسباببازيها به كودكان كمك میكند كه
هماهنگي در ماهيچههاي بزرگشان گسترش يابد .بازي با آب و ماسه
روش جالبي براي اكتشاف و تجربة آنان در مورد اندازهها ،شكل و وزن
به شمار میآید .كودكان نوپا دربارة نمادها ،اعداد و الفبا كنجكاوند.
آنها از اينكه كسي داستانهاي مورد عالقهشان را با صداي بلند
بخواندّ ،
لذت میبرند و با عالقه به آن گوش میدهند .كودكان
سه ساله ،اجتماعيتر میشوند و زودتر با ديگران انس میگيرند و
از با هم بودن بيشتر ّ
لذت میبرند .بازي با ديگران در اين سنين
اهميت است .کودکان در اين سنين از طريق ارتباط با
بسيار حائز ّ
هم درمیيابند كه با هم مشاركت داشته باشند ،وسايل خود را به
اهميت بدهند ،با هم همكاري
اشتراك بگذارند ،به دوستيهايشان ّ
سنين
كنند و نوبت را رعايت كنند .در اين
كودكان بهتدريج از خودمحوري
خارج میشوند .آنها ممكن
است به يكديگر لگد بزنند،
با هم بجنگند يا يكديگر
را هل بدهند ،ولي خيلي
زود با هم كنار میآیند و
به دوستي و ادامة بازي
مشغول میشوند.
* کارشناس ارشد روانشناسی
عمومی
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مـراقـبت از مـوی نـوزاد
حساس
آیا تا کنون فکر کردهاید که موهای نوزاد ،همان ابریشمهای لطیفی که روی پوست ّ
کودک میروید ،نیز مانند پوستش نیاز به مراقبت دارد .بعضی از مادران فکر میکنند که
با کوتاه کردن مرتّب موهای نوزاد ،سبب پرپشت شدن موهای او میشوند که البته این
ّ
مشخص به دنیا میآید که قابل تغییر
فکر ،اشتباه است ،زیرا کودک با تعداد فولیکول موی
نیست.
دکتر فاطمه امیری

*

بعضی والدین نیز با انگیزة پرپشت شدن موهای نوزاد ،موهای او
را تیغ میزنند که این کار نه تنها هیچ فایده و زمینة علمیای ندارد،
بلکه میتواند خطرناک هم باشد ،زیرا پوست سر نوزاد بسیار نازک
است و جمجمة او نیز هنوز کامل نشده است و اگر این تیغ زدن
باعث ایجاد خراش و عفونت در پوست سر نوزاد شود ،میتواند عامل
عفونتهای شدیدی باشد؛ به همین دالیل کوتاه کردن ابرو و مژههای
نوزادان نیز به هیچ عنوان توصیه نمیشود.
برس کشیدن به سر نوزادان ،برای مرتّب کردن موهای نوزادانی
که پرمو هستند ،آن هم فقط با برسهای مویی و بهآرامی اشکالی
ندارد ،ولی نباید در این کار زیادهروی کرد .در ضمن ریزش موهای
نوزادان هیچ ربطی به نحوة قرار گرفتن سر آنها روی بالش ندارد و
این پرزهای بدو تولّد به هر حال میریزند و فقط نحوة ریختن آنها
در کودکان متفاوت است.
بهترین سن برای اولین اصالح موهای کودک ،اگر کودک موهای
بلند و پرپشتی داشته باشد ،هجده ماهگی است.

بهترین زمان اولین اصالح موهای کودکی که موهای کمپشت و
کوتاهی دارد ،دو سالگی است؛ از اولین اصالح به بعد هر دو یا سه ماه
یک تا دو سانتیمتر از موهای کودک را کوتاه کنید.
اغلب یک الیه موهای نازک و تیره روی پیشانی ،کمر و شانههای
نوزاد دیده میشود که به آن کرک گفته میشود که نگرانکننده
نیست و پس از چند هفته میریزد .برخی نوزادان در هنگام تولّد
بسیار پرمو هستند؛ بعضی دیگر نیز با سری صاف و ّبراق و بدون مو به
دنیا میآیند که آنها نیز طاس نخواهند شد .رنگ و ظاهر مو نیز در
طی یکی دو سال اول تولّد دستخوش تغییر خواهد شد .البته وجود مو
ّ
در برخی نواحی بدن نوزاد میتواند نشانهای از احتمال وجود عارضه
یا مشکلی برای نوزاد باشد .به همین دلیل اگر مث ً
ال مالحظه شود که
بدن نوزاد در بدو تولّد بسیار پرمو است ،یا ابروان پیوسته دارد ،یا
رویش مو در پشت سر نوزاد تا پایین گردنش ادامه دارد و یا دستهای
از موها در پشت کمر نوزاد و در پایینترین قسمت ستون مهرهها قرار
گرفته است ،بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
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آیا از شستن سر نوزاد میترسید؟
ممکن است از شستن سر نوزاد بترسید ،زیرا فکر میکنید که
ممکن است به او آسیب بزنید ،ولی باید بدانید که مالیمت کلید اصلی
رفتار با نوزاد است ،زیرا در غیر این صورت واقعاً ممکن است به نوزاد
آسیب برسانید .برای شستن سر نوزاد حتماً از شامپوهای مخصوص
کودکان و نوزادان -که  phآنها قلیایی نزدیک هفت ،یعنی خنثی
است -استفاده کنید ،زیرا استفاده از شامپوهای نامناسب سبب خشک
شدن موی نوزاد میشود.
موی کودک برحسب نوع آن نیاز به مراقبتهای متفاوتی دارد .در
مکرر در پوست سر
صورت ریزش مو یا شکستگی آن و جوشهای ّ
متخصص اطفال مراجعه کنید .گاهی اوقات حالت موی کودک
به
ّ
اهمیت
آن
به
ه
توج
پس
باشد؛
کودک
سالمتی
وضع
بیانگر
تواند
ی
م
ّ
ّ
دارد.
در بعضی از نوزادان پوستههای چسبندة زردرنگی در سر دیده
میشود که جای نگرانی ندارد و به مرور زمان از بین میرود؛ در این
مورد میتوانید سر کودک را با روغنهایی مانند روغن زیتون چرب
کنید و سپس با برس مویی مخصوص نوزاد بهآرامی موهای کودک را
شانه کنید تا پوستهها بهآرامی کنده شود ،ولی به هیچ عنوان سعی
در کندن پوستهها با فشار نکنید .اگر پوستهها به همراه ترشّ ح باشند،
متخصص اطفال مراجعه کنید.
حتماً به
ّ
دالیل ریزش مو در کودکان

عفونتهای قارچی پوست سر :در این حالت ل ّکههای حلقهای
بدون مو و بسیار خارشدار و به رنگ صورتی یا خاکستری -که در آن
پوستههایی نیز وجود دارد -در سر کودکان مشاهده میشود.
موخوره :در این بیماری ل ّکههای گرد و بیمو ناگهان ظاهر میشوند
و ظرف چند ماه موهای نازک سفید از آن سر در میآورند و سپس
موهای طبیعی میرویند.

وسواس کندن مو :برخی کودکان به دلیل تیکهای عصبی یا
خلقوخوی مخصوص ،وسواس به کشیدن ،تاب دادن و شکستن
موهایشان دارند .این بیماری زمانی که کودک به چیزی متمرکز
است ،بدتر میشود.

در پایان به چند مورد از بیماریهای مو در نوزادان اشاره میکنم:
 تغییر رنگدانه
 مونیلتریکس که یک اختالل کروموزومی است.
 آلوپسی آرهآتا
 آسیب کششی به موها در اثر نحوة بستن موها در نوزادان با
کش مو
 نشانگان آناژن
 موی پشمی یا موی خشن
 پرمویی
 سفید شدن موی کودک
* پزشک عمومی
نشانی :بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان پسرانة سما ،طبقة
همکف
تلفن33726230 :

Website: www.Asa-clinic.ir
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کودک و صندلی ماشين
اگر فرزند شما عالقهای به نشستن روی
صندلی مخصوص خود در اتومبیل ندارد،
میتوانید با رعایت و بهکار بستن این
توصیهها ،او را به این کار تشویق کنید.
این باید برای شما و کودکتان یک
قانون تغییرناپذیر باشد؛ هر زمان کودک
وارد اتومبیل میشود ،باید روی صندلی
مخصوص خود بنشیند .این قانون باید
*
دکتر فریبا عربگل
وضع و حتماً اجرا شود .وجود قانون
در منزل و بیرون از منزل باعث میشود که برخی از مسائل و
مشکالت رفتاری اص ً
ال رخ ندهد ،مثل اینکه قانون میگذارید که
هنگام عبور از خیابان ،دست کودک باید در دست شما باشد .البته
مشخّ ص است هنگامی که قانون را وضع میکنید ،باید توان اجرای
آن را نیز داشته باشید.
تداوم و ثبات در اجرای یک قانون رفتاری باعث تقویت آن رفتار
میشود ،یعنی همیشه باید کودک را روی صندلی مخصوصش
بگذارید .اگر گاهی کودک در آغوش شما بنشیند ،این بیثباتی
متوسل شود تا به هر بهانهای روی
باعث میشود که به روشهایی
ّ
توجه
ی
ب
کودک
گریة
و
نامناسب
رفتارهای
صندلیاش ننشیند .به
ّ
باشید .هر کودکی در ابتدا وقتی او را روی صندلیاش مینشانید،
ممکن است مقاومت کند ،گریه کند یا قشقرق راه بیندازد .باید با
توجهی به رفتار
صبوری و اجتناب از واکنشی تند و خشن و با بی ّ
کودک ،او را روی صندلی بنشانید و کمربندش را ببندید.
اجرای قانون باید همیشه با تشویق و پاداش همراه باشد ،پس
زمانی که قانون گذاشتید که کودک باید روی صندلی مخصوص
خود بنشیند ،انجام آن نیز باید با تشویق همراه باشد .میتوانید به
شرط آنکه روی صندلی خودش بنشیند ،یکی از اسباببازیهای
مورد عالقة کودک یا وسیلهای را که با آن
سرگرم میشود ،به او بدهید تا با
آن بازی کند یا حتّی میتوانید
خوراکی مورد عالقة کودک
بچههای
را به او بدهید .در ّ
بزرگتر میتوانید پاداش را
پس از پیاد ه شدن از ماشین
به آنها بدهید و البته این
به آن معنا نیست که وقتی
روی صندلی نشستهاند ،از
خوراکی یا وسیلهای برای
سرگرمی محروم باشند.
تخصص روانپزشكي
* فوق
ّ
كودك و نوجوان
نشاني :تهران ،دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي،
بيمارستان امام حسين (ع)،
بخش روانپزشكي اطفال
تلفن -7 7 5 5 1 0 2 3 :
88926341

سالمت کودکان
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توجه کنند:
والدین ّ

نکاتی در مورد عفونتهای ادراری کودکان
عفونت ادراری عبارت است از عفونت کلیه ،حالب ،مثانه یا مجرای ادرار .این عفونت در
کودکان ،بهخصوص در پسران ختنهنشده و دختران شایع است .حدود هشت درصد دختران و
یک تا دو درصد پسران ،قبل از پنج سالگی حداقل یکبار دچار عفونت اداری میشوند.

اهمیت اصلی آن از این نظر است که در صورت عفونی شدن ادرار
انواع عفونت ادراری
و ّ
مثانه ،عفونت میتواند بهراحتی به کلیه منتقل و احتماالً باعث صدمه
انواع شایع عفونت ادراری عبارتاند از:
به کلیه شود.
سیستیت :عفونت مثانه که معموالً در
هیدونفروز :عبارت است از بزرگ شدن و گشاد شدن لولههای
اثر نفوذ عامل عفونی از طریق مجرای ادرار
عبور ادرار از کلیه تا مثانه .دو علّت عمدة آن عبارتاند از :انسداد در
ایجاد میشود.
تجمع ادرار پشت ّ
محل انسداد
نقطهای در مسیر عبور ادرار و در نتیجه ّ
پیلونفریت یا عفونت کلیه :زمانی ایجاد
یا رفالکس ادراری شدید .عفونت کلیه ،بهخصوص در صورت وجود
میشود که عامل عفونی از طریق خون به
انسداد میتواند منجر به صدمة جبرانناپذیر کلیه شود.
کلیه برسد یا از مثانة عفونیشده به سمت
*
امروزه به دلیل گسترش استفاده از سونوگرافی در دوران جنینی،
دکتر رحیم تو ّکلنیا
حالبها (مجاری انتقال ادرار از کلیه به
ً
مواردی از هیدرونفروز در جنین تشخیص داده میشود که حتماباید
مثانه) و کلیه باال رود و منجر به عفونتشود.
بهد ّقت پس از تولّد بررسی شود و حتّی در مواردی برای جلوگیری
از عفونتهای احتمالی و صدمة کلیه ،تجویز آنتیبیوتیکی (بدون
عالئم عفونت ادراری عبارتاند از:
عفونت) الزامی است.
 درد مجرای ادرار در زمان دفع
اختالل سیستم اعصاب مثانه و
 افزایش دفعات دفع ادرار
عضالت :اختالل در این سیستم -که
امروزه به دلیل گسترش استفاده از
 تغییر رنگ و بوی ادرار
مربوط به حفظ یا تخلیة ادرار است-
سونوگرافی در دوران جنینی ،مواردی از
مکرر کودکان
هیدرونفروز در جنین تشخیص داده میشود
در بروز عفونت ادراری ّ
 تب و لرز
مهمی دارد .در مواردی که علّت
نقش
ّ
ً
ّ
ّ
که حتما باید بهدقت پس از تولد بررسی
 کاهش اشتها
مشخّ صی وجود دارد ،مثل اشکاالت
شود و حتّی در مواردی برای جلوگیری از
 ته ّوع و استفراغ
مادرزادی ستون فقرات ،پزشک
عفونتهای احتمالی و صدمة کلیه ،تجویز
 درد زیر شکم
متخصص تشخیص و اقدام الزم را انجام
ّ
آنتیبیوتیکی (بدون عفونت) الزامی است.
میدهد ،ا ّما در بعضی موارد فقط عفونت
 درد پهلوها.
مکرر است که باید پزشک را
ادراری ّ
البته ممکن است فقط برخی از این
به فکر این مشکل بیندازد .بعضی از این کودکان با عالئمی مثل
عالئم وجود داشته باشد یا در نوزادان فقط تب ،بیحالی ،کاهش دفعات
تکرر ادرار به پزشک
طی روز یا ّ
شبادراری ،خیس کردن خود در ّ
شیر خوردن ،بیقراری یا خوابآلودگی مشاهده شود .در کودکان
ارجاع داده میشوند.
بزرگتر ،بروز شبادراری گاهی میتواند عالمت عفونت ادراری باشد.
خاصی از دفع ادرار در مدرسه یا
بعضی از کودکان به دالیل
ّ
مدت
محلهای بیرون از منزل خودداری میکنند؛ نگهداری ادرار به ّ
مکرر
بیماریهای مربوط به عفونت ادراری
ّ
طوالنی و تنبل شدن مثانه و باقی ماندن ادرار در آن میتواند منجر
در برخی از کودکان به دالیلی ممکن است عفونتهای ادراری به
مکرر شود.
به ضعف عضالت مثانه و افزایش احتمال عفونت ادراری ّ
در
مکرر بروز یابد و در صورت عدم اقدام مناسب ،بهخصوص
صورت ّ
تقریباً در تمام موارد اختالالت عصبی و حرکتی مثانه ،یبوست نیز
کودکان زیر شش سال میتواند منجر به صدمة کلیه شود .بنابراین
وجود دارد و باید اصالح شود.
شناخت عالئم عفونت ادراری و دانستن بیماریهای همراه عفونت
مکرر میتواند به کودک شما کمک کند.
ادراری ّ
بیماریهایی که سیستم دفاعی بدن را ضعیف میکنند نیز
رفالکس ادراری :عبارت است از برگشت ادرار از مثانه به طرف
میتوانند زمینهساز عفونت ادراری باشند.
ّ
محل
کلیه .درواقع یک بیماری مادرزادی است که به دلیل اختالل در
اتّصال حالب به مثانه ،ادرار میتواند به صورت غیرعا ّدی از مثانه به
تشخیص
داخل حالب و گاهی کلیه نفوذ کند و باال رود .این وضع در سی تا
راه اصلی تشخیص عفونت ادراری انجام آزمایش ادرار است .رعایت
پنجاه درصد کودکانی که دچار عفونت ادراری میشوند ،دیده میشود
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نکات الزم برای گرفتن نمونة ادراری
دختربچهها و
مناسب ،بهخصوص در
ّ
پسربچههای ختنهنشده بسیار مهم
ّ
خاصی که پزشک نیاز
است .در موارد
ّ
بداند ،گرفتن نمونه با استفاده از سوند
یا سوزن زدن در زیر ناف انجام میشود.
پس از اثبات عفونت ادراری ،پزشک در
مورد سایر اقدامات تشخیصی و یا درمانی
تصمیم میگیرد.
سونوگرافی سادهترین و بیخطرترین
راه بررسی سیستم ادراری در کودکان
است و در تمام موارد عفونت ادراری
اثباتشده در کودکان باید انجام شود.
وجود هیدرونفروزو در سونوگرافی کلیهها،
لزوم اقدام بعدی را مطرح میکند .البته
گاهی مشکالت دیگری که با عفونت
ادراری همراه هستند نیز تشخیص داده
میشوند ،مثل سنگ ادراری یا اشکاالت
مادرزادی در کلیهها و حالبها.
پسربچهها به دنبال اولین
در همة
ّ
دختربچهها پس از
عفونت ادراری و در
ّ
دومین عفونت ادراری ،حتّی در صورت
طبیعی بودن سونوگرافی ،انجام بررسی
الزم در مورد رفالکس ادراری الزم
است .بهترین راه تشخیص برگشت ادرار
از مثانه به کلیه  VCUGیا RNC
است .برای انجام هر دوی این کارها
نیاز به سونداژ مثانه است؛ تفاوت آنها
در استفاده از ما ّدة حاجب رادیوگرافی یا
موا ّد رادیونوکلوئید مناسب است.
انجام عکس رنگی کلیهها ،اسکن کلیه،
سیستوسکوپی و  MRIرا در موارد الزم،
پزشک درخواست میکند.
درمان
مطمئناً
متخصص
پزشک
اقدام
اولین
ّ
پس از تشخیص عفونت ادراری ،تجویز
آنتیبیوتیک مناسب است ،ا ّما نکتة
مهم پیگیری علّت عفونت ،تشخیص و
درمان مواردی است که میتواند منجر
مکرر و احتماالً صدمه به کلیه
به عفونت ّ
شود .در مواردی مثل رفالکس ادراری یا
هیدرونفروز ،تجویز آنتیبیوتیکی با میزان
کم (آنتیبیوتیک پیشگیریکننده) برای
جلوگیری از عفونت ادراری الزامی است.
اصالح اختالل عصبی مثانه و برخورد
مناسب با آن و درمان یبوست از اقداماتی
توجه پزشک
است که مطمئناً مورد
ّ
خواهد بود.
ً
ا ّما در بعضی موارد نهایتا پزشک
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جراحی را الزم خواهد دانست ،مثل:
ّ
جراح کلیه و مجاری ادراری اقدام ّ
متخصص ّ
مهمی که با صبر و گذشت زمان قابل رفع نباشد
 وجود انسداد ّ
تحمل آنتیبیوتیک در کودک
 عدم ّ
مکرر با وجود تجویز آنتیبیوتیک پیشگیریکننده
 عفونتهای ّ
 رفالکس ادراری شدید
دختربچهها پس از هفت
 دوام رفالکس ادراری در
ّ
سالگی.
سونوگرافی سادهترین و
بررسی
راه
بیخطرترین
سیستم ادراری در کودکان
است و در تمام موارد عفونت
ادراری اثباتشده در کودکان
باید انجام شود.

وظایف والدین در برخورد با
عفونت ادراری اطفال
 د ّقت در مورد عالئم احتمالی
مربوط به عفونت ادراری و
مراجعة بهموقع به پزشک.
 رژیم غذایی مناسب
حاوی مایعات بیشتر و مصرف
موا ّدی که مانع از تشدید
یبوست شوند.
 مصرف موا ّد حاوی
ویتامین سی بیشتر که ادرار
را اسیدی و محیط را برای
باکتریها نامناسبکند.
 شستشوی ناحیة
تناسلی از جلو به عقب،
برای جلوگیری از انتقال
باکتریهای اطراف مقعد به طرف دستگاه
دختربچهها.
تناسلی و ادراری ،بهخصوص در
ّ
 استفاده از لباس زیر کتان
حمام
 عدم استفاده از وان در ّ
 تشویق کودک به تخلیة ادرار در فواصل کمتر
متخصص.
 اجرای دقیق دستورات پزشک
ّ
متخصص اورولوژي
*
ّ
مؤسسة فنّاوريهاي نوين
عضو كادر درماني -پژوهشي ّ
پزشكي مهر
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،ساختمان حکیم
تلفن33115066 :
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درد رشد در كودكان
آیا تا کنون با نالة فرزند خود در یک
نیمهشب که از درد ساق پاها شاکی بوده،
مواجه شدهاید؟ چه اقدامی در جهت رفع
آن انجام دادهاید و اقدام شما تا چه حد
مؤثّر بوده است؟
خوشبختانه بسیاری از شکایتهای
کودکان مبنی بر درد اندامهایشان خوشخیم
است و منشأ نگرانکنندهای ندارد ،ولی با
*
دکتر احیا زریدوست
اینکه بیشتر والدین از این موضوع آگاهی
دارند ،جایگاه پدر یا مادر بودنشان ،دلیلی قابل توجیه و قابل درک
برای نگرانی آنها از شنیدن اینچنین گلههایی است .وقتی کودکی
حس غریبی در یکی از اندامهایش یا درک درد شاکی میشود ،با
از ّ
وجود اینکه درد اندامها اغلب ناشی از مسائل خطرناک و بدی نیست،
ولی هیچگاه والدین و پزشک نباید از آن با نگاه خوشبینانهای بگذرند.
حسی غیرعا ّدی و دلیلی برای
از بدو خلقت انسان،
ّ
حس درد ّ
حس
شکایت و تو ّقف ف ّعالیتهای معمول انسان بوده است و همین ّ
غریب آزاردهنده سبب پیدایش و توسعة دانش پزشکی نیز شد .گرچه
احساس درد در هر جایی از بدن ناخوشایند و غیرمطلوب است ،ا ّما از
حس بد را به فال نیک گرفت ،چرا که سبب نگرانی
نگاه دیگر باید این ّ
و تحریک بیمار و در مورد کودکان موجب هوشیاری والدین برای
پیگیریهای مؤثّر میشود .چه بسا بیماریهایی که به گونهای مرموز و
بدون درد بروز میکنند و به دالیلی دیگر کشف میشوند ،خصوصیاتی

بهمراتب بدتر از بیماریهای دردناک داشته باشند.
بیشتر پزشکان ابراز درد بیمار ،چه کودک و چه بزرگسال را
نشانهای مهم میدانند و تا یافتن دلیل قانعکننده ،درد بیمار را
پیگیری میکنند .بنابراین احساس درد در هر مقطع س ّنی ،گرچه
سبب هراس بیمار و آغازگر فرایندهای تشخیصی و گاهی بررسیهای
حس درد در فرزندان،
فراوان میشود ،بسیار ارزشمند است .ولی ابراز ّ
موجب هراسی بهمراتب شدیدتر و ناخوشایندتر در والدین میشود.
شما پدر و مادر گرامی ،شاید با شکایتهایی همچون درد ساق پا یا
بازو در فرزند خود روبهرو شدهاید و چه بسا این شکایتها موجب نگرانی
بسیار شدیدی در شما و سایر افراد خانواده شده است .همانگونه که
مهم بیماریهاست؛ وقتی با
گفته شد ،بروز درد از نشانههای بسیار ّ
شکایت از درد در قسمتی از بدن روبهرو میشویم ،باید به چند نکتة
شدت ،محل و زمان بروز درد ،طول
توجه کنیم که شامل ّ
اساسی ّ
مدت و استمرار آن است
ّ
آیا رشد دردناک است؟
حدود بیست درصد کودکان از دردهای شبانه در پاها شکایت دارند.
طی روز
در بیشتر موارد درد به دنبال ف ّعالیت بیش از ّ
حد معمول در ّ
قبل بروز میکند و موجب بیقراری وی در حوالی غروب یا حتّی سبب
بیدار شدن کودک در نیمههای شب میشود .درد ممکن است در
پشت ساقها ،پشت زانوها ،جلوی رانها یا بازوها باشد .اینگونه دردها
شدت درد
اغلب با کمی ماساژ موضعی تسکین مییابند ،ولی گاهی ّ

31

چنان است که والدین را شبانه راهی بیمارستان یا درمانگاه میکند.
از دیگر مشخّ صات دردهای خوشخیم اندامها این است که درد
حساسیت موضعی و متمرکز در نقطة مشخّ صی از اندام
به صورت ّ
نیست؛ همچنین درد مفصلی نیست .اینگونه دردها به صورت مبهم
ّ
محل
و عضالنی و دوطرفه بروز میکنند و کودک قادر به نشان دادن
دقیق آن نیست .به اینگونه دردها -که در سنین سه تا پنج سالگی
و هشت تا دوازده سالگی بروز میکند -درد رشد میگویند .به دلیل
خاصی برای ایجاد این نوع درد پیدا نمیشود ،شاید اطالق
اینکه منشأ ّ
سن بروز
این نام به آن نیز درست نباشد .شاید این اصطالح به دلیل ّ
اینگونه دردها رایج شده است ،وگرنه باید گفت که پدیدة رشد به
هیچ عنوان دردناک نیست ،چراکه بسیار ُکند پیش میرود.
نشانگان هشدار دهنده
اگر درد اندام کودکتان در روز هم ادامه داشته باشد؛ اگر درد
تورم ،سرخی ،تب ،لنگش ،کاهش
متمرکز باشد؛ مفصلی باشد؛ همراه ّ
وزن ،بیاشتهایی و محدودیت حرکتی باشد؛ به احتمال زیاد درد رشد
نیست و باید به پزشک مراجعه کرد و عامل یا عوامل ایجاد کنندة آن
را جویا شد.
درمان
این نوع دردها با کمی ماساژ یا کمپرس گرم تسکین مییابد .گاهی
فقط در آغوش گرفتن کودک کافی است تا درد او آرام گیرد .با اجازة
پزشکتان میتوانید از مس ّکنهای ساده مانند استامینوفن یا ایبوپروفن
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حس درد
از بدو خلقت انسانّ ،
حسی غیرعادّ ی و دلیلی برای شکایت و
ّ
تو ّقف ف ّعالیتهای معمول انسان بوده
حس غریب آزاردهنده
است و همین ّ
سبب پیدایش و توسعة دانش پزشکی نیز
شد .گرچه احساس درد در هر جایی از
بدن ناخوشایند و غیرمطلوب است ،ا ّما از
حس بد را به فال نیک
نگاه دیگر باید این ّ
گرفت ،چرا که سبب نگرانی و تحریک
بیمار و در مورد کودکان موجب هوشیاری
والدین برای پیگیریهای مؤثّر میشود.

نیز استفاده کنید .گاهی درد با تمرینهای کششی بهبود پیدا میکند
که میتوان این تمرینها را به صورت یک عادت روزانه ،صبح و شب
برای کودک انجام داد و در آخر دلداری دادن کودک و امید دادن به
اینکه این دردها دائمی نیست و با بزرگ شدنش برطرف خواهد شد،
تحمل بهتر درد در کودک کمک میکند.
به ّ
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم،
* فوق
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا
تلفن 33131697- 33131665 :

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

با اشتراک «هدهیء مهر» سالمتی را هب خود ،خانواده ودوستان خود هدهی کنید!
عالقهمندان به مجلة 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

ّ
ط ّب سنتی
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طب سنّتی و گیاهان دارویی
ّ
طب سنّتی
نکاتی دربارة مصرف ماهی از منظر
ّ

طب سنتی ،نکاتی را دربارة مصرف ماهی از
سالمانه :علی اصل ،یکی از
ّ
متخصصان ّ
طبی مزاجی است ،یعنی به افراد
تی،
ن
س
طب
او
نظر
به
کرد.
طب سنتی تشریح
ّ ّ
منظر ّ
ّ
توجه به مزاجشان غذا مصرف کنند،
کمک میکند که مزاجشان را بشناسند و با ّ
چرا که شناخت مزاج موجب میشود که افراد از مصرف غذاهایی که به آنها آسیب
میرساند ،پرهیز کنند و غذاهایی را که به بدنشان سود میرساند ،بیشتر مصرف
کنند؛ البته تعادل در هر حالتی باید حفظ شود.
طبیعت ماهی سرد و تر است و ماهی نمکسود شدة کهنه طبیعتی گرم و خشک
دارد .حرکت زیاد و فلس بسیار از نشانههای ماهی خوب است .بهتر است ماهیهایی
متوسط مصرف شود که نه خیلی بزرگ باشند و نه خیلی کوچک.
در اندازة
ّ
گوشت ماهی بسیار لطیف و نازک است و زود فاسد میشود .کباب گوشت ماهی تازه بهتر از بریانشدة آن در روغن است ،چرا که بریانکردن
ماهی در روغن ،باعث تشنگی زیاد و هضم ُکند آن میشود .گوشت ماهی سریع هضم میشود ،رطوبتزا و چاقکنندة بدن است و تولید منی و
شیر را زیاد میکند.
مصرف ماهی در گرممزاجان باعث تقویت نیروی جنسی میشود .آشامیدن آب بسیار بعد از ماهی بسیار مضر است .اگر ماهی با آرد و نان میل
شود ،دیرهضم است .مصلح ماهی در سردمزاجان زنجبیل ،آویشن ،عسل ،زیره ،فلفل و گلپر است و در گرممزاجان بهتر است بعد از آن سرکه یا
سکنجبین میل کنند.

چایی که طول عمر زنان را
زیاد میکند!
خبر آنالین :محقّقان دانشگاه تگزاس دریافتهاند که نوشیدن
چای بابونه موجب کاهش خطر مرگ ناشی از هر علّتی در
زنان  ۶۵سال و باالتر تا  ۲۹درصد میشود .گیاه بابونه یکی از
قدیمیترین و پرمصرفترین گیاهان دارویی اثباتشده در جهان
است و برای انواع گوناگونی از کاربردهای درمانی پیشنهاد شده
است .در حال حاضر به عنوان یک داروی گیاهی در مکزیک و
در بین آمریکاییهای مکزیکیتبار مورد استفاده قرار میگیرد.
برای انجام این بررسی ،محقّقان دادههای مربوط به بیش
از  ۱۶۰۰زن و مرد از جمعیت هیسپانیک را برای بررسی
اپیدمیولوژیک افراد مسن جمعآوری کردند و مورد تحلیل قرار
دادند .جمعیت بررسیشده آمریکاییان مکزیکیتبار  ۶۵سال و
باالتر از پنج ایالت جنوب غربی آمریکا از جمله تگزاس بودند.
چهارده درصد این افراد چای بابونه مینوشیدند.
البته به گفتة محقّقان هنوز دلیل ارتباط بین مصرف بابونه و
کاهش مرگومیر مشخّ ص نیست .دادهها نشان داد که مصرف
بابونه با کاهش  ۲۹درصدی
خطر مرگ ناشی از هر
علّتی در زنان در مقایسه
با غیرمصرفکنندگان
همراه بود ،ا ّما این تأثیر
در مردان مشاهده
نشد.

راههای درمان سینوزیت از
طب سنّتی
دیدگاه
ّ
طب س ّنتی ،دربارة
خبرگزاری تسنیم :غالمرضا کرد افشاری،
ّ
متخصص ّ
سینوزیت اظهار کرد :ممکن است که حجامت برای درمان سینوزیت
مفید واقع شود ،ولی حتماً باید طبق تجویز پزشک صورت پذیرد ،چرا که
حجامت خودسرانه ،خود عامل عود بیماری است .به گفتة وی چکاندن
تهیه شده
روغن مرزنجوش یا روغن سیاهدانهای که در پایة کنجد یا زیتون ّ
باشد ،در درمان سینوزیت مفید است .دانستن موارد زیر نیز کمککننده
است:
 بخور دادن با گیاه اسطوخودوس ،مرزنجوش ،اکالیپتوس ،آویشن و
بابونه نیز میتواند کمککننده باشد.
 سینوزیت میتواند از ضعف معده یا از ضعف مغز بروز پیدا کرده باشد.
 مصرف پودر تخم گشنیز و اسطوخودوس همراه با غذا برای افرادی که
دچار سینوزیت هستند ،مفید است ،ولی باید با تجویز پزشک مصرف شود
تا دلیل بروز سینوزیت فرد مشخّ ص شود.
 افرادی که دچار سینوزیت هستند ،بهتر است که ترشی ،موا ّد غذایی
ن ّفاخ و نوشیدنیهای گازدار مصرف نکنند.
 پیشانی ،پشت گوشها و روی گونهها را با روغن کنجد روغنمالی
کنند .گلقند عسلی ،مربّای زنجبیل ،مربّای بالنگ ،مربّای به یا سیب همراه
با نان برشته غذایی سبک و مفید برای این افراد است.
 زردة تخم مرغ عسلی و مصرف نخوداب با ادویهجاتی مانند زیره و
دارچین همراه با گوشت ،غذای مفیدی برای این افراد است.
 هویج و پیاز پخته برای این افراد مناسب است.
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ّ
ط ّب سنتی

سیاهدانه،

دارویی مؤثّر در برابر تمام بیماریها
ضد دیابت ،فشار خون و آسم در مهار سلولهای سرطانی ،بهویژه
آفتاب :بررسیهای محقّقان نشان میدهد که گیاه سیاهدانه عالوه بر
خواص ّ
ّ
سرطانهای رودة بزرگ ،دهان ،مغز ،کبد ،رحم و سینه مؤثّر است .سیاهدانه گیاهی یکساله و گلدار است که معموالً در جنوب غربی آسیا میروید.
خواص سیاهدانه اشاره شده است.
از سال  ۱۹۶۴میالدی تاکنون در بیش از  ۶۵۶مقاله به
ّ
محمد مصطفی (ص) نیز در یکی از احادیث خود میفرمایند :سیاهدانه دارویی مؤثّر در برابر تمام بیماریهاست.
پیامبر اسالم ،حضرت ّ
خواص سیاهدانه از نظر علمی کام ً
ال به اثبات رسیده که برخی از این خواص عبارتاند از:
ّ
 با دیابت نوع دو مبارزه میکند :بررسیهای منتشرشده در نشریة هندی  Physiology and Pharmacologyدر سال  ۲۰۱۰نشان
میدهد که دو گرم سیاهدانه در روز ،مقاومت بدن نسبت به انسولین را کاهش میدهد و سبب کاهش قند ناشتا میشود.
 سبب کاهش فشار خون میشود :پژوهشهای منتشرشده در نشریة  Fundamental & Clinical Pharmacologyنشان میدهد که
مدت دو ماه ،سبب کاهش فشار خون میشود.
صد میلیگرم عصارة سیاهدانه روزی دو بار و به ّ
 سلولهای سرطانی را سرکوب میکند :پژوهشها نشان میدهد که سیاهدانه از رشد سلولهای سرطانی ،بهویژه سرطان رودة بزرگ ،جلوگیری
میکند .همچنین این تحقیقات نشان میدهد که سیاهدانه از رشد سلولهای سرطان دهان ،مغز ،کبد ،دهانة رحم و سرطان سینه نیز جلوگیری میکند.
 از آسم جلوگیری میکند :به گزارش ایرنا ،مطالعات منتشرشده در نشریة  Phytotherapy and Phytopharmacologyنشان میدهد
که سیاهدانه حاوی ترکیبی به نام  thymoquinoneاست که تأثیر آن بیشتر از داروی متداول آسم ،یعنی فلوتیکازون است .دمکردة عصارة
سیاهدانه برای رفع انسداد مجاری تن ّفسی توصیه شده است.
 از حملة قلبی جلوگیری میکند.
 در درمان آلزایمر ،صرع و عفونتهای باکتریایی و پسوریازیس مؤثّر است.
 مانع از آسیبهای کلیوی ناشی از دیابت میشود.
 تأثیر تشعشعات را کاهش میدهد؛ سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند و عوارض شیمیدرمانی را کاهش میدهد.

پیشگیری از سرطان روده با مصرف روغن زیتون
خبرگزاری مهر :پژوهشهای جدید نشان میدهد که مصرف مقدار
کافی روغن زیتون به پیشگیری از ابتال به سرطان روده کمک میکند.
حساس به عوامل محیطی همچون رژیم
روغن زیتون زیربنای ژن ّ
غذایی را تنظیم میکند و در برابر تغییرات گوناگون طبیعی -که در
بدن ایجاد میشود -مؤثّر است.
بیماری سرطان یکی از شایعترین بیماریها در جوامع بشری است
و همه ساله سبب مرگ تعداد زیادی از انسانها میشود .در این
توجه به
میان یکی از شایعترین سرطانها ،سرطان روده است .با ّ
اینکه روزانه هزاران نفر در جهان به سرطان روده مبتال میشوند،
گروهی از پژوهشگران ایتالیایی به بررسی اثر روغن زیتون بر این
طی تحقیقات و آزمایشهای خود
بیماری پرداختند .این پژوهشگران ّ
دریافتند که مصرف مقدار کافی روغن زیتون میتواند در جلوگیری از
ابتال به این سرطان مؤثّر باشد.
طی این پروژة بینالمللی ،پژوهشگران و پزشکانی از
در
ّ
مؤسسة کارولینسکا در سوئد،
دانشگاههای پزشکی شهر رم به همراه ّ
به بررسی سرطان روده و عوامل تأثیرگذار در پیشگیری از این بیماری

پرداختند .پژوهشهای این تیم ،نتایج فوقالعادهای را دربارة خاصیت
روغن زیتون در پیشگیری از ابتال به این بیماری به دنبال داشت.
الزم به ذکر است که سرطان روده دومین سرطان رایج در بین
انسانها پس از سرطان سینه است که زنان به آن مبتال میشوند ،در
حالی که در مردان این سرطان پس از سرطانهای پروستات و ریه،
سومین سرطان شایع به حساب میآید.
این پژوهشگران دریافتند که مصرف کافی روغن زیتون خطر ابتال
به سرطان روده را کم میکند .در حقیقت سازوکار اثر روغن زیتون
حساس به عوامل
به گونهای است که این روغن ،زیربنای تغییر ژن ّ
محیطی مانند رژیم غذایی را تنظیم میکند.
دکتر ماریو ماکارونی ،استاد بیوشیمی در دانشگاه پزشکی رم،
در این زمینه میگوید« :این واقعیت است که رژیم غذایی مناسب
میتواند به پیشگیری از سرطان ،یا حتّی دیگر بیماریهای شایع مانند
اختالالت عصبی ،چاقی و دیابت کمک کند .تغییرات مختلف ناشی از
عوامل محیطی به گونهای است که بهطور بالق ّوه با رژیم غذایی قابل
برگشت خواهد بود».

بهدا شت باروري
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آیـا درد شكـم در بـارداری طبيعي است؟
شدت درد دارد؟
آیا هنوز در ماههای نخست بارداری هستید و احساس میکنید که زیر دلتان به ّ

بارداری با دردهای ریزودرشتی همراه است که دلدرد یکی از آنهاست .این مشکل در اکثر موارد
توجه نباشید و حتم ًا با پزشکتان مشورت کنید .در این
طبیعی و بیخطر است ،ا ّما بهتر است به آن بی ّ
نوشتار به برخی از سؤاالت رایج در مورد دالیل دلدرد و روشهای تسکین آن در بارداری اشاره شده است.
دکتر زهرا مح ّمدتبار

*

آیا دلدرد و انقباض عضالت زیر شکم در طول بارداری
طبیعی است؟

بله ،درواقع داشتن چنین حاالتی طبیعی است؛ ماهیچهها ،عضالت
و عروق در طول بارداری دستخوش تغییراتی میشوند و احساس درد
کام ً
ال طبیعی است .همچنین درد ممکن است به دلیل کشیده شدن
لیگامانهای رحمی باشد که در ادامه دربارة آن توضیح داده میشود.
برای تسکین درد چه میتوان کرد؟

در طول بارداری بافتهایی که به استخوان متّصل هستند ،کمی
شلتر میشوند؛ در نتیجه هنگام حرکت ،احساس درد و انقباضات
شدید ،بهخصوص در پهلوها دارید .این درد گاهی در پهلوی راست
سن بارداری و افزایش وزن
بیشتر احساس میشود ،چون با باال رفتن ّ
جنین ،رحم به سمت راست گرایش مییابد .برای تسکین درد بهترین
کار این است که مادر باردار بنشیند و استراحت کند و یا به سمتی که
درد ندارد ،دراز بکشد و پاها را کمی باالتر از زمین قرار دهد .استراحت
به تسکین درد کمک میکند .گاهی نیز برقراری رابطة جنسی و
ارگاسم باعث انقباضات عضالنی و کمردرد میشود .ماساژ شکم بعد از
ارگاسم به کاهش درد کمک میکند.
اگر انقباضات و درد با عالئم دیگری همراه بود ،چه کنیم؟

گاهی دردهای شکمی ارتباطی با بارداری ندارند ،مانند آپاندیسیت،
عفونت ادراری ،مشکالت کلیه و کیسة صفرا و دردهای فیبرومهای
رحمی .اگر دلدرد با استراحت بهتر نشد و با سوزش ادرار ،دفع
خون در ادرار ،ته ّوع ،استفراغ ،تبولرز و ترشّ حات غیرمعمول واژن و
ل ّکهبینی همراه بود ،حتماً با پزشکتان مشورت کنید.
درد شکم در دوران بارداری شامل چه مواردی است؟
حاملگی خارج رحمی

حاملگی خارج رحمی زمانی اتّفاق میافتد که تخمک لقاحیافته
در جایی خارج از رحم النهگزینی کند که این محل معموالً در یکی
از لولههای فالوپ است .این عارضه در سه ماهة اول حاملگی یا قبل
از اینکه بیمار بداند حامله است ،رخ میدهد .این عارضه در صورتی
که درمان نشود ،میتواند پارگی لولة رحمی و حتّی مرگ را به
دنبال داشته باشد .در صورتی که هر کدام از این عالئم را داشتید ،با
پزشکتان تماس بگیرید:
ّ
درد و ناراحتی شکمی و لگن ،لکهبینی ،خونریزی واژینال (که
میتواند قرمز یا قهوهای ،فراوان یا اندک ،مداوم یا متناوب باشد)،

دردی که با سرفه کردن و اجابت مزاج بدتر شود یا احساس درد
روی شانه.
اگر بهطور شدید خونریزی کردید و نشانههای شوک داشتید
(سرگیجه ،غش ،رنگپریدگی و پوست مرطوب) سریعاً با اورژانس
تماس بگیرید.
سقط جنین

سقط جنین به معنی از دست دادن جنین قبل از هفتة بیستم
بارداری است .خونریزی به صورت ل ّکهبینی و خونریزی واژینال اولین
عالمت آن است .سپس بعد از چند ساعت یا گاهی چند روز ،درد
شکمی رخ میدهد .درد ممکن است به صورت کرامپی بگیرد و از
بین برود یا ریتمیک باشد .در بعضی از بیماران به صورت کمردرد
و احساس فشار در لگن (شبیه دردهای قاعدگی یا اغلب شدیدتر)
است .در صورت مشاهدة خونریزی و درد شدید ،سریعاً به پزشک
مراجعه کنید.
زایمان زودرس

زایمان زودرس به زایمان قبل از هفتة  37بارداری در حاملگی
تکقلو گفته میشود و انقباضات رحمی باعث باز شدن و اتّساع دهانة
رحم شود .افزایش ترشّ حات واژن یا تغییر قوام آن (بهویژه آبکی،
موکوسی یا چسبناک ،خونی ،حتّی اگر فقط کمی صورتی یا آغشته
به خون باشد) ،ل ّکهبینی ،خونریزی واژینال ،دردهای شبیه قاعدگی یا
بیش از چهار انقباض در ساعت ،کمردرد بهویژه در صورتی که سابقة
کمردرد نداشته باشید از عالیم شروع زایمان است.
دکولمان جفت یا کندگی جفت

به جدا شدن نسبی یا کامل جفت از رحم قبل از به دنیا آمدن
متغیر است.
جنین دکولمان جفت گفته میشود .عالئم این عارضه
ّ
گاهی اوقات با خونریزی ناگهانی آشکار میشود ،ا ّما در مواردی هم
توجهی وجود نداشته باشد .گاهی
ممکن است خونریزی واضح و قابل ّ
هم ممکن است با پارگی کیسة آب همراه باشد یا مایع آمینوتیک
خونی شده باشد .در اغلب موارد بیمار درد رحمی ،کمردرد و انقباضات
تحرک
ّ
متعدد دارد و گاهی هم رحم در حالت منقبض شدن میماند و ّ
جنین کم میشود .با مشاهدة موارد فوق باید سریعاً به پزشک مراجعه
کنید.
پرهاکالمپسی

عارضهای است که سبب بروز اسپاسم و تغییرات دیگر در عروق
خونی میشود و میتواند قسمتهای مختلف بدن از جمله کبد ،کلیه،
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مغز و جفت را تحت تأثیر قرار دهد .تشخیص این عارضه با فشار خون باال و وجود پروتئین
تورم صورت و اطراف پلکها،
در ادرار بعد از هفتة بیستم حاملگی صورت میگیرد .بیمار دچار ّ
تورم دستها و پاها میشود .احتباس آب باعث افزایش ناگهانی و سریع وزن میشود .در
ّ
حساسیت در قسمت فوقانی شکم ،سردرد شدید،
پرهاکالمپسی شدید بیمار ممکن است درد و ّ
اختالل دید (تاری دید یا دیدن نقاط شناور) ،ته ّوع و استفراغ هم داشته باشد .در صورت بروز
این عالئم به پزشک مراجعه کنید.
عفونت ادراری

حاملگی احتمال عفونت ادراری و عفونت کلیوی را افزایش میدهد .عالئم عفونت
تکرر ادرار غیرقابل
ادراری شامل سوزش ادرار ،درد ناحیة لگنی و تحتانی شکمّ ،
کنترل و ادرار بدبو و کدر است .در صورت مشاهدة هر کدام از عالئم ذکرشده
به پزشک مراجعه کنید ،زیرا عفونت ادراری اگر درمان نشود ،میتواند باعث
زایمان زودرس شود .عالئم انتشار عفونت به کلیهها نیازمند مراجعه به
اورژانس است .این عالئم شامل تب باال همراه با لرز و تعریق ،درد
ناحیة کمر و پهلوها ،ته ّوع ،استفراغ و وجود خون در ادرار است.
دالیل دیگر

متعدد دیگری نیز میتوانند سبب درد شکمی شوند که
عوامل
ّ
ارتباطی با حاملگی ندارند ،مثل آپاندیسیت ،مسمومیت غذایی،
سنگهای کلیوی،هپاتیت ،بیماریهای کیسة صفرا ،پانکراتیت و
انسداد روده.
اهمیتی که درد شکمی ایجاد میکنند،
شایعترین مشکالت کم ّ
عبارتاند از:
دلپیچه و نفخ

دلپیچه و نفخ در زمان حاملگی بیشتر دیده میشود ،زیرا هورمونها و
نیز فشار رحم روی معده و رودهها سبب کند شدن کار دستگاه گوارش
میشود.
یبوست

یبوست از دیگر عوامل شایع درد شکمی در دوران بارداری است
که بر اثر کاهش حرکات رودهای و فشار رحم روی رکتوم ایجاد
میشود.
درد لیگامان گرد

این درد معموالً دردی خفیف ،ناگهانی و تیز یا مستمر و مبهم
است که در هر دو قسمت تحتانی شکم یا بهصورت عمقی در
کشالة ران احساس میشود و معموالً در سه ماهة دوم شروع
میشود .علّت آن کشیده شدن و ضخیم شدن لیگامانهایی
است که رحم را در لگن نگه میدارند .درد ممکن است مثل
فرورفتن یک چیز تیز به بدن ،بهخصوص هنگام تغییر ناگهانی
وضعیت ،نظیر بلند شدن از تخت یا سرفه کردن یا غلت زدن
در تختخواب باشد .ممکن است درد بیمار بعد از ف ّعالیت
بدنی روزانه زیاد شود .اگر درد با استراحت باز هم ادامه
داشت ،با پزشک خود مشورت کنید.
متخصص بيماريهاي زنان ،زايمان و نازايي
* ج ّراح و
ّ
مؤسس ة فنّاوريهاي نوين پزشكي مهر
پژوهشي
درماني-
عضو كادر
ّ
نشاني :ابتدای گلسار ،پشت شیرینی سهیل ،خیابان شهید

غالمرضا بختپسند ،ساختمان پزشکی آفتاب
تلفن33132672 :
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توجه خانمهای جوان:
قابل ّ

با بیماریهای پستان چه کنیم؟

دکتر زهرا نیکپوری

*

سرطان پستان شایعترین سرطان در بین
سن ابتال به این سرطان در ایران
زنان است و ّ
ده تا پانزده سال کمتر از کشورهای غربی
است .بنابراین در ایران خانمهای جوانتری
به این بیماری دچار میشوند و این سؤال
همیشه برای خانمهای جوان وجود دارد
که آیا بیماریهای خوشخیم پستان نیز
ممکن است به سرطان تبدیل شود؟ و اینکه
جوان دارای مشکالت پستان مثل
خانمهای
ِ
تودههای پستان ،درد پستان یا عفونت
پستان ،برای تشخیص و درمان زودرس چه
باید بکنند؟
اولین توصیه به این دختران و بانوان
جوان ،بهخصوص آنهایی که تحت درمان
نازایی قرار میگیرند یا به هر دلیلی تحت
درمان هورمونی هستند (مانند قاعدگی
ّ
نامنظم ،پرمویی ،اختالالت هورمونی) و یا
افرادی که سابقة خانوادگی سرطان پستان
دارند ،این است که آگاهی و ّ
اطالعات خود
را در مورد مشکالت پستان افزایش دهند.
سایت www.breastclinic-gh.com
بهطور شبانهروزی و رایگان به زبان فارسی در
تخصصی
اختیار شماست و میتوانید سؤاالت ّ
خود را مطرح کنید و در عرض  24ساعت
پاسخ بگیرید.
دومین توصیه ،آموزش خودآزمایی پستان
و روش صحیح آن است که باید بالفاصله بعد
حمام یا جلوی آینه
از قاعدگی ،در زیر دوش ّ
متوجه تغییرات جدید پستان
انجام شود تا
ّ
خود شوید.
سومین توصیه این است که در عرض
یک تا دو هفته بعد از تشخیص مشکالت
پستان ،مانند تودههای برجسته در پستان،
درد شدید پستان ،تغییر رنگ پوست پستان،
ترشّ ح پستان ،عفونت و قرمزی پستان الزم
متخصص پستان و یا
است حتماً به پزشک
ّ

کلینیکهای مخصوص پستان مراجعه کنید.
وقتی یک خانم جوان (زیر چهل سال) به یک کلینیک مج ّهز ،مانند کلینیک
تخصصی بیمارستان بینالمللی قائم (عج) مراجعه میکند ،چه
تخصصی و فوق
ّ
ّ
اقداماتی برای او انجام میشود؟

جراح ،خانم جوان را مورد مشاوره و معاینه قرار میدهند .سابقة
در ابتدا
ّ
متخصصان ّ
خانوادگی ،سابقة داروهای مصرفی ،سابقة درمانهای نازایی و اختالالت قاعدگی ،همه
پرسیده میشود و در صورت وجود عالئم و احتمال وجود مشکل ،برای بیمار سونوگرافی
(تخصصی) پستان درخواست میشود.
ّ
چرا برای خانم جوان در صورت نداشتن سابقة خانوادگی به جای ماموگرافی،
اول سونوگرافی درخواست میشود؟

در خانمهای جوان به دلیل وجود پستان متراکم و بافت ف ّعال پستان ،تصاویر ماموگرافی
خیلی کمککننده نخواهد بود و سونوگرافی خصوصیات ضایعات را بهتر مشخّ ص میکند.
از طرفی ماموگرافی بیدلیل و بدون اندیکاسیون در سنین پایین برای بیمار مناسب نیست
و در مواردی که سونوگرافی بهطور کامل کمککننده نباشد و ماموگرافی هم اندیکاسیون
نداشته باشد ،میتوان از  MRIپستان استفاده کرد.
تخصصی انجام داد؟ این کار در کدام
چرا باید برای پستان سونوگرافی
ّ
مراکز قابل انجام است؟

خاصی دارد و حجم پستان در افراد مختلف متفاوت است ،برای
چون بافت پستان تراکم ّ
پستان باید از پروبهای سونوگرافی بهخصوصی استفاده کرد و ابعاد و کیفیت ضایعات را
با روشهای داپلرو االستوگرافی بهتر و دقیقتر مشخّ ص کرد .این نوع سونوگرافی در مراکز
تخصصی بیماریهای پستان بیمارستان بینالمللی قائم
تخصصی پستان مانند کلینیک
ّ
ّ
توسط رادیولوژیست خانم انجام میشود که آدرس و شماره تلفن
و
وقت
اسرع
در
(عج)
ّ
مستقیم کلینیک در زیر خواهد آمد.
بعد از انجام سونوگرافی پستان چه باید کرد؟

جراح
در کلینیکهای ّ
تخصصی پستان بالفاصله بعد از انجام سونوگرافی ،جواب آن به ّاطالع ّ
مطلع است -میرسد و درمانهای الزم -که اکثرا ً
پستان -که از شرح حال آن خانم جوان ّ
دارویی هستند -برای بیمار انجام خواهد شد .در موارد کمی -که در سونوگرافی توده و ضایعة
مشکوکی مشاهده شود -توصیه به بیوپسی یا نمونهبرداری (به صورت سرپایی ،ساده ،بدون درد
با روش جدید) در همان مرکز خواهد شد تا خانم جوان با خیال راحت به منزل برود .جواب
نمونه هم در اسرع وقت به ّاطالع فرد خواهد رسید و درمانهای الزم نیز به ایشان گفته میشود.
چرا برای درمان بیماریهای پستان یک مرکز پزشکی -که دارای تیم پزشکی
پستان است -بهتر است؟
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اولین توصیه به این دختران و بانوان جوان ،بهخصوص
آنهایی که تحت درمان نازایی قرار میگیرند یا به هر
دلیلی تحت درمان هورمونی هستند (مانند قاعدگی
ّ
نامنظم ،پرمویی ،اختالالت هورمونی) و یا افرادی که
سابقة خانوادگی سرطان پستان دارند ،این است که
آگاهی و ّ
اطالعات خود را در مورد مشکالت پستان
افزایش دهند.

سرطان و دیگر بیماریهای پستان
بیماریهای پیچیدهای است و درمان آن
مستلزم دانش ژنتیک ،تغذیه ،ایمونولوژی،
جراحی است و هیچ
پاتولوژی ،روانشناسی و ّ
پزشکی بهتنهایی قادر نخواهد بود که همة
این مراقبتها و خدمات را به شما ارائه دهد.
متخصص بیماریهای زنان -که در زمینة
ّ
بیماریهای پستان کار کرده است -نقش
کسی را ایفا میکند که دربرگیرندة ترکیبی از
تمامی ّ
متخصصان در مورد
اطالعاتی است که
ّ
بیماری کشف کردهاند و میتواند برحسب
مشکل بیمار ،او را به اعضای دیگر تیم
معرفی کند ،مانند رادیولوژیستها،
پزشکی ّ
جراحان
مشاوران تغذیه و روانشناسی و ّ
پستان و انکولوژیستها.
چگونه میتوانید در یک کلینیک
تخصصی پستان عضو
تخصصی و فوق
ّ
ّ
شوید و از خدمات آن استفاده کنید؟

تخصصی
در حال حاضر اولین کلینیک
ّ
پستان در شهر رشت در بیمارستان
بینالمللی قائم (عج) آمادة خدمترسانی به
شما عزیزان است و میتوانید با عضویت در
این کلینیک از خدمات آن بهرهمند شوید.
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
* ج ّراح و
ّ
تخصصی) و عضو هیئت مدیرة
(دارای بورد
ّ
بیمارستان بینالمللی قائم (عج) ،مدیر درمان
تخصصی و فوق
بیمارستان و مسئول کلینیک
ّ
تخصصی پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
ّ

تخصصی پستان :بلوار شهید
نشانی کلینیک
ّ
افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)،
تخصصی پستان
کلینیک
ّ
تلفن01333564488 :
شماره تلفن بیمارستان:
( 33564488 -19داخلی)270
نشانی مطب :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب،
پشت داروخانة شبانهروزی گلسار ،ساختمان
حکیم
تلفن 33113655 :

www.breastclinic-gh.com
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خطر چسبندگی جفت در زنان باردار
جدی و خطرناک در بارداری است و زمانی رخ میدهد که رگهای
چسبندگی جفت مشکلی ّ
خونی و سایر قسمتهای جفت در هنگام رشد خیلی در دیوارة رحم فرو روند .معموالً بعد از
به دنیا آمدن نوزاد ،جفت از دیوارة رحم جدا میشود ،ولی در مشکل چسبندگی جفت ،تمام
و یا قسمتی از جفت ،محکم به دیوارة رحم میچسبد و از آن جدا نمیشود .چسبندگی جفت
طی سه ماهة سوم بارداری و کمخونی شدید مادر بعد از زایمان
میتواند باعث خونریزی رحم در ّ
شود.
دکتر سیدهفاطمه میرسعیدی

*

چسبندگيهاي غيرطبيعي جفت
در موارد بسیار نادر ،جدایی جفت از رحم به تأخیر میافتد ،چون
ّ
محل النهگزینی میچسبد؛ در نتیجه یک
جفت بهطور غیرمعمول به
یا چند کوتیلدون بهطور محکم به دسیدوای قاعدهای ناقص و یا حتّی
به میومتر میچسبد .وقتی جفت به این صورت محکم لنگر میاندازد،
این حالت ،سندرم جفت آکرتا نامیده میشود .اصطالح جفت آکرتا،
برای توصیف هرگونه چسبندگی غیرطبیعی جفت در هر جای رحم به
کار برده میشود .واژة  Acceretaبه معنای چسبندگی و ادغام است.
سندرم جفت آکرتا به دلیل فقدان کامل یا نسبی الیة پایه و تکامل ناقص
الیة نیتابوخ ایجاد میشود .در صورت فقدان الیة اسفنجی دسیدوا بهطور
کامل یا نسبیّ ،
خط فیزیولوژیک جدایی از الیة اسفنجی دسیدوا موجود
شدت به این الیه میچسبند.
نیست .در نتیجه تعدادی از کوتیلدونها به ّ
سطح درگیر ناحیة جایگزینی جفت و عمق رشد بافتهای ترفوبالستیک
در زنان مختلف متفاوت است ،ولی همة جفتهای مبتال به این سندرم
جدیترین
خونریزیهای زیادی ایجاد میکنند .سندرم آکرتا به یکی از ّ
جراحی قبلی
مشکالت مامایی تبدیل شده و احتمال ایجاد آن با سابقة ّ
رحم مرتبط است .در حال حاضر با روند رو به افزایش و تعداد باالی
موارد سزارین ،شیوع این سندرم به شکل اپیدمیدرآمده است.
انواع سندرم جفت آکرتا
انواع سندرم جفت آکرتا براساس عمق رشد پایة جفتی طبقهبندی
میشوند .در جفت آکرتا پرزها به الیة عضالنی رحم (میومتر)
چسبیدهاند و در جفت اینکرتا پرزها به درون الیة عضالنی تهاجم
دارند .در جفت پرکرتا پرزها از درون میومتر نفوذ میکنند و به الیة
سروزی میرسند و یا از آن هم عبور میکنند .میزان شیوع آن از یک
نفر از  2500نفر به یک نفر به  533افزایش یافته است.
عوامل افزایشدهندة خطر ابتال به چسبندگی جفت
چسبندگی جفت میتواند در اثر وجود ناهنجاری در دیوارة داخلی
رحم بروز کند که معموالً به دلیل زخمی شدن دیوارة رحم در اثر
جراحی رحم است .جای زخم روی
عمل سزارین و یا سایر عملهای ّ
دیوارة رحم باعث میشود که جفت بهطور غیرعا ّدی به اعماق دیوارة
جراحی
رحم فرو رود .البته گاهی اوقات هم بدون سابقة انجام عمل ّ
رحم و یا سزارین ،چسبندگی جفت بروز میکند.
عوامل زیر خطر ابتال به چسبندگی جفت را در بارداری زیاد میکنند:
جراحی رحم مانند سزارین ،برداشتن
 سابقة قبلی انجام عمل ّ
میوم ،کورتاژ
 جفت سر راهی.

عالئم سندرم جفت آکرتا
در سه ماهة اول و دوم بارداری بهطور معمول با خونریزی تظاهر
میکند که نتیجة وجود جفت سر راهی است .باید قبل از زایمان با
حساسیت سونوگرافی داپلر از سونوگرافی
سونوگرافی شناسایی شودّ .
واژینال بیشتر است .در صورتی که فاصلة بین الیة سروز مابین رحم
و مثانه و عروق پشت جفت کمتر از یک میلیمتر باشد و اگر داخل
جفت حفرههای بزرگ وجود داشته باشد ،به این موضوع مشکوک
میشویم .از  MRIمیتوان در کنار سونوگرافی استفاده کرد که درجة
تهاجم و درگیری احتمالی مثانه را نیز مشخّ ص میکند.
نکتة مهم :تصمیم مهم در این موارد انتخاب بهترین بیمارستان
برای انجام وضع حمل است .تمهیدات ضروری مورد نظر عبارتاند
جراح زنان و زایمان و
جراحی ،بیهوشی ،بانک خون و ّ
از :امکانات ّ
جراحی ،ارولوژی و
یا انکلوژیست زنان .همچنین امکان مشاورة ّ
رادیولوژی باید فراهم باشد.
متخصص زنان و زایمان
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،روبهروی داروخانة دکتر کمالی
تلفن33115998 :

جفت
چسبندگی
غيرطبيعي
جفت

دهانه رحم
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سبك زندگي سالم

قـانونی بـرای همـه
متخصص مدیریت به نام
سالها قبل ،یک
ّ
مهمی را بیان کرد:
«پارتو» قانون ّ
«ما برای انجام همة کارها وقت نداریم؛ ما
برای انجام همة کارها پول نداریم ،ا ّما برای
انجام مهمترین کارها وقت و پول داریم».
بنابراین یکی از «مهمترین کارها» این است
که تعیین کنیم که «مهمترین کارها» برای ما
کداماند .به این کار «اولویتبندی» میگوییم .اگر
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی * «اولویتبندی» نداشته باشیم ،وقت و پول خود را
اهمیت برخوردارند؛ آنوقت
صرف کارهایی میکنیم که از درجة دوم یا حتّی سو ِم ّ
برای کارهای درجة ِ
یک خود ،وقت یا پول کافی نداریم .عالوهبر وقت و پول ،در دیگر
زمینهها هم ما دچار «محدودیت منابع» هستیم .برای نمونه ،در زمین ة «اعتبار»؛ ما در
بین مردم ،اعتباری داریم ،ا ّما این اعتبار« ،بینهایت» نیست .اگر اعتبارمان را در جایی
اهمیت باالتری برخوردار است،
اهمیت پایینی دارد ،در جاییکه از درجة ّ
خرج کنیم که درجة ّ
«اعتبار» کم میآوریم! «سعدی» این مطلب را به زیبایی بیان کرده است« :سخن کم گوی تا در
کار گیرند».
اکنون قانون «پارتو» را در حیطههای مختلف زندگی بیان میکنیم:
معیارهای زندگی
هم ة سلیقههای من را دیگران نمیتوانند برآورده کنند ،پس الزم است که بهوضوح و روشن بیان کنم که مهمترین
اصول من در زندگی کداماند .آنگاه دیگران میتوانند در مراوده با من ،مهمترین اصول و ارزشهای مرا رعایت کنند.
روابط با انسانها
ِ
تکلیف خودم را روشن
همة انسانها را نمیتوان راضی نگ ه داشت ،ا ّما میتوان مهمترین انسانها را راضی نگه داشت .پس الزم است که
کنم که مهمترین انسانها در زندگی من چه کسانی هستند و بیشترین سرمایهگذاریام را روی چه کسانی الزم است انجام دهم.
ّ
لذتها
لذتها ،الزم است که از برخی دیگر از ّ
لذت ببرم .برای برخی ّ
من نمیتوانم از همهچیز ّ
لذتها بگذرم .پس
الزم است که برای خودم تعریف کنم که اولویتبندی ّ
لذتهای زندگی ،برای من چگونه است .به عبارت
دیگر ،چه چیزی را به چه چیزی میفروشم.
اظهار نظر
من نمیتوانم در مورد همه چیز اظهار نظر کنم .پس الزم است مهمترین جنبههایی که
دغدغة اظهار نظر در آنها را دارم ،مشخّ ص کنم و دانش خود را در آن زمینهها باال ببرم.
چند نمونه:
 یک چهرة مشهور و سرشناس نمیتواند بهراحتی در خیابان بایستد و از یک
گاری ،لبو بخرد و در کنار خیابان از خوردن لبوی داغ ّ
لذت ببرد! پس الزم است
که تکلیف خود را روشن کنید« :شهرت» را بیشتردوست دارید یا «لبو» را؟!
 یک فرد خوشاندام نمیتواند هر غذایی را که دوست دارد ،بخورد.
حفظ یک اندام زیبا ،نیازمند انضباط غذایی است .یکبار دیگر باید تکلیف
ی شما مهمتر است یا «کیک
خود را روشن کنید« :اندام زیبا» برا 
خامهای»؟!
* روانپزشک

www.drsargolzaei.com
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دلیل برای تو ّقف نوشیدن نوشیدنیهای گازدار
دانشمندان هشدار دادهاند که نوشیدنیهای شیرین گازدار ساالنه  ۱۸۴۰۰۰نفر را به کام
مرگ میفرستد .چربی و موادّ شیمیایی زیاد و ارزش غذایی صفر نوشابههای گازدار
مضرات
باعث شده است که دانشمندان نسبت به نوشیدن آن هشدار دهند و بر
ّ
بسیار زیاد آن تأکید کنند .یازده دلیل برای ترک نوشیدن نوشیدنیهای گاز دار در
زیر آمده است:

عذرا غیبی

*

افزایش خطر ابتال به سرطان

نوشیدن تنها دو قوطی نوشیدنی شیرین گازدار در هفته ،افزایش
انسولین تولیدشده در پانکراس را در پی دارد که میتواند خطر ابتال به
سرطان پانکراس را دو برابر کند .نوشیدن یک قوطی نوشابة گازدار در
روز خطر ابتال به سرطان پروستات در مردان را تا چهل درصد افزایش
میدهد .نوشیدن تنها یکونیم قوطی نوشابة گازدار در روز خطر ابتال به
سرطان سینه در دختران را افزایش میدهد .رنگدهندههای مصنوعی
موجب ابتال به سرطان میشوند.
افزایش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی

دانشمندان آمریکایی به
ارتباط بین مصرف موا ّد غذایی
قندی و کالری موجود در آنها با
ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی
اشاره میکنند و میگویند :نوشیدن
سه قوطی نوشابه در روز خطر ابتال
به بیماریهای قلبی را تا سه برابر
افزایش میدهد.
ابتال به دیابت

نوشیدنیهای شیرین با درصد
شکر باال خطر ابتال به دیابت نوع دو
را به دنبال دارد .بررسی انجامشده بین
سالهای  ۱۹۹۰تا  ،۲۰۰۰نشان داده
است که مصرف نوشیدنیهای شیرین
موجب ابتالی  ۱۳۰۰۰۰نفر به بیماری
دیابت شده است.
ایجاد آسیبهای کبدی

بر اساس پژوهشهای انجامشده در
سال  ،۲۰۰۹نوشیدن تنها دو
قوطی نوشابه در روز سبب
آسیبهای کبدی میشود.

افزایش خشونت

بر اساس یک بررسی در نوجوانان ،نشان داده شد که میان نوشیدن
نوشیدنیهای گازدار و خشونت و حمل سالح ارتباط وجود دارد.
تولّد نوزاد نارس در زنان باردار

بر اساس یک بررسی -که روی شش هزار زن باردار در دانمارک
صورت گرفت -مشخّ ص شد که زنانی که نوشابههای گازدار شیرین
مقرر نوزادان خود را به دنیا میآوردند .به
مینوشیدند ،پیش از موعد ّ
نظر میرسد که شیرینکنندههای مصنوعی سبب تغییراتی در رحم
میشوند.
ایجاد تغییرات در مغز

نوشابههای گازدار ممکن است با
تغییر سطح پروتئین مغز بیشف ّعالی
را به دنبال داشته باشند.
پیری زودرس

فسفات استفادهشده در نوشابههای
گازدار ،همچنین افزودنیهای فرآوریشده
به روند پیری سرعت میدهد .منظور از این
پیری تنها افزایش چینوچروک نیست،
بلکه ابتال به بیماریهایی را در پی دارد
که با افزایش سن افزایش مییابند ،نظیر
بیماریهای مزمن کلیه و کلسیفیکاسیون
قلبی -عروقی.
بلوغ زودرس

بر اساس یک بررسی -که محقّقان دانشکدة
پزشکی هاروارد روی  ۵۵۸۳دختر  ۹تا ۱۴
ساله انجام دادند -مشخّ ص شد افرادی که
روزانه یکونیم قوطی نوشابه مینوشیدند،
زودتر از بقیه اولین دورة عادت ماهانه را
داشتند .این بدان معنی است که در آنها خطر
ابتال به سرطان بیشتر از بقیه است.
چاقی
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شاید این موضوع که نوشابههای گازدار چاقی را به دنبال دارند ،بدیهی به نظر برسد .با این
حال بررسیها نشان داده است که دور کمر کسانی که نوشابههای گازدار مینوشند ،سه برابر
بقیه است.
ابتال به آلزایمر

بر اساس یافتههای دانشمندان آمریکایی ،موشهایی که با پنج قوطی نوشیدنی شیرین تغذیه
میشدند ،حافظة کمتری نسبت به بقیه داشتند .این یافتهها تأییدکنندة ارتباط این نوشیدنیها
با آلزایمر است.
* دانشجوی دکترای شیمی
منبع :سایت سیب پزشکی

غذای سوخته سرطانزاست
ایرنا :بررسی محقّقان سوئدی نشان میدهد که مصرف غذای سوخته
با آکریل آمید موجود در آن ،سبب بروز سرطان میشود.
به گزارش ساینس ،آکریل آمید یک ترکیب شیمیایی سرطانزاست
و زمانی تولید میشود که موا ّد نشاستهای در دمای بسیار باال پخته
میشوند .این پژوهش نشان میدهد که آکریل آمید سبب صدمه
به  DNAمیشود و احتمال سرطان را افزایش میدهد .زمانی که
آکریل آمید وارد بدن میشود ،سیستم گوارشی ،آن را جذب میکند
و وارد چرخة سوختوساز در تمام ارگانهای بدن میشود .نتیجة
سوختوساز آکریل آمید ،ما ّدهای به نام گالیسید امید است که عامل
اصلی جهش ژنها و رشد تومور در بدن است.
چیپس سیب زمینی ،قهوه ،بیسکوییت ،نان برشته ،سیب زمینی
کبابی و گوشت کبابی شایعترین موا ّد غذایی حاوی آکریل آمید
هستند .قند و آمینو اسید موجود در موا ّد غذایی نیز میتوانند تولید
آکریل آمید کنند.
به گزارش انجمن سرطان آمریکا ،آکریل آمید در صنعت کاغذ،
رنگ ،بستهبندی ،چسب و پالسیک نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
آکریل آمید در دود سیگار نیز وجود دارد .سازمان غذا و داروی آمریکا
در سال  2013میالدی پیشنویس دستوالعملهایی را در زمینة
ارتباط این ترکیب شیمیایی با سرطان صادر کرد.
سمی در افزایش سرطان
تحقیقات نشان میدهد که این ترکیب ّ
روده ،مثانه و کلیه نقش دارد و عالوه بر آسیب به
سیستم عصبی ،باروری مردان را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
آکریل آمید در غذاهای
آبپز و بخارپز وجود
ندارد .نتایج این تحقیق
در نشریة Panel on
Contaminants
in the Food
 Chainمنتشر
شده است.

برای سوزاندن کالری یک قوطی
نوشابه چقدر باید بدویم؟!
ایرنا :محقّقان آمریکایی میگویند برای سوزاندن کالری یک قوطی
نوشابه باید چهار مایل ( 6.437کیلومتر) دوید .به گفتة محقّقان
دانشکدة بهداشت عمومی بلومبرگ جان هاپکینز آمریکا ،درج
ّ
اطالعات مربوط به کالری روی بستههای غذایی به روشی که برای
اغلب افراد قابل فهم باشد ،میتواند آنها را به تغییر رفتار ترغیب
کند.
آنها میگویند چاپ ّ
اطالعات مرتبط با میزان کالری موا ّد غذایی
برای اغلب افراد بیمعناست ،ا ّما درج ّ
اطالعات کالری به صورت
ّ
اطالعات ورزشی ،برای مثال دویدن چهار مایل برای سوزاندن کالری
ناشی از مصرف یک قوطی نوشابه روشی کارآمد است.
این محقّقان با درخواست درج ّ
اطالعات ورزشی برای سوزاندن مقدار
کالری ناشی از مصرف هر ما ّدة غذایی ،افزودند :برای مثال یک بطری
پانصد میلیلیتری نوشابه حاوی  210کالری است که این میزان
بیش از یک دهم میزان کالری توصیهشده برای مصرف یک زن در
روز است.
محقّقان میگویند :اگر به مردم گفته شود که برای سوزاندن این
میزان کالری 4.2 ،مایل ( 6.75کیلومتر) دویدن و یا  42دقیقه
پیادهروی الزم است ،ممکن است آنها در مصرف این موا ّد غذایی
بیشتر تأ ّمل کنند.
ّ
توجه به اطالعات ورزشی برای
به گفتة این محقّقان ،نوجوانان با ّ
سوزاندن کالری -که روی نوشیدنیها چاپ شده بود -نوشیدنیهای
سالمتر و یا بطریهای کوچکتر را انتخاب میکردند .این محقّقان
همچنین خواستار اتّخاذ همین رویکرد در رستورانهای فستفود
شدند.
آنها میگویند که اگر در فهرست غذاهای رستورانها نوشته شود
که برای سوزاندن کالری ناشی از مصرف یک عدد «دبل چیز برگر»،
 5.6مایل ( 9.01کیلومتر) پیادهروی الزم است ،بیشتر افراد ترجیح
میدهند که یک همبرگر کوچکتر انتخاب کنند که برای سوزاندن
کالری آن به  2.6مایل ( 4.18کیلومتر) پیادهروی نیاز است .به
گزارش ساینس ،یافتههای این پژوهش در مجلّة آمریکایی Public
 Healthمنتشر شده است.

بهداشت داهن و دندا ن

مجلة پزشکی
شهريور -مهر94

42

چرا دندانها
تغییر رنگ
میدهند؟
دکتر مح ّمدرضا خامی

*

عوامل تیرگی دندانها را میتوان به دو دستة داخلی و خارجی
تقسیم کرد .عوامل داخلی آن دسته از عواملی هستند که باعث
تیره شدن دندانها از داخل دندان میشوند .عوامل خارجی از
سطح بیرونی دندان بر آن اثر میکند.

عوامل داخلیای که در تغییر
رنگ دندان مؤثّرند ،عبارتاند از:

• داروها
مصرف برخی داروها در دوران جنینی،
نوزادی و کودکی -که دندانها در حال
تشکیل هستند -باعث تغییر رنگ دندانها
متأسفانه این گونه تغییر رنگها
میشود.
ّ
بسیار شدیدند و درمان آنها نیز بسیار
مشکل و پرهزینه است .بنابراین باید با
جلوگیری از مصرف خودسرانة دارو از
این گونه تغییر رنگها خودداری کرد .از
مهمترین داروهای شناختهشده در این
زمینه میتوان به تتراسایکلین اشاره کرد.
این دارو ل ّکههای آبی ،خاکستری و سیاهی
روی دندان ایجاد میکند .دندانهایی که
درگیر میشوند ،بستگی به زمان مصرف دارو
دارد .در برخی از موارد این تیرگی ممکن
است در تمامی دندانها ایجاد شود.
• فلوراید

فلوراید عنصری است که وجود آن برای

محکم شدن دندان و مقاومت آن در مقابل
پوسیدگی الزم است ،ولی مقدار زیاد آن
باعث تغییر رنگ زرد تا قهوهای دندانها
همراه با ل ّکههای سفید و قهوهای روی آنها
میشود .فلوراید اضافی ممکن است در آب
آشامیدنی برخی مناطق وجود داشته باشد
که باعث زردی رنگ دندانهای اکثر افراد
در آن مناطق میشود.

• درمان روت کانال دندانها
بسیاری از دندانها پس از درمان روت
کانال با گذشت زمان دچار تغییر رنگ
میشوند .علل زیادی برای این گونه تغییر
رنگ وجود دارد که از آن جمله میتوان به
خونریزی از پالپ دندان در موقع درمان روت
کانال ،باقی ماندن بقایای پالپ در تاج دندان،
اثر مواد پرکنندة کانال و  ...اشاره کرد .در
صورتی که درمان روت کانال بهموقع و
بهدرستی انجام شود ،به مقدار زیادی از این
اثرات کاسته میشود.
موا ّد ترمیمی دندان نظیر آمالگام نیز

میتوانند باعث تیرگی دندان شوند .جیوة
موجود در آمالگام (ما ّدة پرکنندة فل ّزی
دندان) بهتدریج در بافت دندان نفوذ کرده و
آن را تیره میکند .در این گونه موارد حتّی
اگر بعد از چند سال بخواهیم دندان را با
موا ّد سفید پر کنیم ،باز هم دندان ،تیره به
نظر میرسد.
• ضربه به دندانها

ضربه به دندانها در خیلی از موارد باعث
تغییر رنگ آنها میشود .خونریزی پالپ در
هنگام ضربه خوردن و نفوذ آن به توبولهای
عاجی عامل تغییر رنگ در این موارد است.
• عفونت دندانها
دندانهای عفونی شیری و دائمی اگر
بهموقع درمان نشوند ،دچار تغییر رنگ
میشوند.
• بیماریهای مادرزادی ،ارثی و اکتسابی

در این دسته از عوامل ،بیماریهایی
نظیر برخی بیماریهای خونی ،پوستی یا
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و در صورتی که مصرف آن بیرویه باشد ،باعث فلوئوریزاسیون دندان
نیز میشود.

• قهوه :این نوشیدنی هم مثل چای اگر بیرویه مصرف شود،
باعث تغییر رنگ دندان میشود.

• دود سیگار :یکی از بدترین عوامل تغییر رنگ دندانها دود
سیگار است.

• دهانشویهها :دهانشویه در دندانپزشکی استفادة درمانی
دارد و دندانپزشکان ممکن است در موارد مختلفی آن را تجویز کنند،
ولی مصرف خودسرانه و بیرویة آن مثل هر داروی دیگری مضر است.
استفادة مداوم از دهانشویهها عالوه بر برهم زدن فلور میکروبی
دهان ،باعث تیرگی دندانها میشود .همانطور که قب ً
ال اشاره شد،
مهمی در تیرگی دندانهاست .مینای دندانها در هنگام
سن عامل ّ
رویش سفیدّ ،براق و ش ّفاف هستند ،ولی با گذشت زمان ش ّفافیت خود
را از دست میدهند و کدر و زردرنگ میشوند .به علّت فشار واردشده
به دندان در هنگام جویدن ،بهمرور زمان ترکهایی در مینای دندانها
به وجود میآید که با نفوذ رنگدانههای غذایی در این ترکها تیرگی
دندان بیشتر میشود.

خوشبختانه هم اکنون
درمانهای خوبی برای
اکثر موارد بدرنگی
دندان وجود دارد که
از آن جمله میتوان به
روشهای سفیدکنندة
دندانها (بلیچینگ) و
ونیر چینی (المینیت)
اشاره کرد .برای یافتن
بهترین راه سفید
کردن دندانهایتان
با دندانپزشک خود
مشورت کنید.

بیماریهای مادرزادی نقص مینا و عاج قرار میگیرند.
عوامل خارجیای که در تغییر رنگ دندان مؤثّرند،
عبارتاند از:

مدت باعث
• رنگدانههای غذاها :موا ّد غذایی رنگی در طوالنی ّ
تیرگی دندان میشوند .از جمله میتوان به غذاهای حاوی رب گوجه،
زعفران ،آب مر ّکبات و  ...اشاره کرد.
• چای :مصرف بیش از اندازة چای ،بهخصوص اگر پررنگ باشد،
باعث تیرگی دندان میشود .باید دانست که چای حاوی فلوراید است

نقش مراقبتهای بهداشتی در جلوگیری از
پوسیدگی دندانها
دندانهایتان حفظ شود و همواره
برای آنکه طراوت و شادابی 
توجه کنید:
زیر
لبخند زیبایی داشته باشید ،به نکات
ّ
 مسواک و نخ دندان بهترین پیشنهاد برای تمیز کردن
دندانهاست .با استفادة مداوم از آنها عالوه بر کاهش پوسیدگی و
بیماریهای لثه به سفیدی و زیبایی آنها کمک کنید.
 از بهکار بردن خمیر دندانهای ساینده خودداری کنید .برخی
از افراد سیگاری برای از بین بردن تیرگیهای ناشی از سیگار از خمیر
دندانها یا پودرهای ساینده استفاده میکنند که با سایش مینای
مدت میشود.
طبیعی دندان ،باعث تیرهتر شدن دندانها در طوالنی ّ

 برای جرمگیری و تمیز کردن دندانهایتان بهطور مرتّب به
متأسفانه در مورد جرمگیری باورهای
دندانپزشک مراجعه کنید.
ّ
غلطی در جامعة ما وجود دارد؛ مبنی بر اینکه باعث از بین بردن
دندانها میشود.
 از کشیدن سیگار و مصرف بیرویة چای ،قهوه و جویدن آدامس
خودداری کنید.
 از مصرف آدامسها ،برچسبها و ژلهایی که در مغازهها با
عنوان سفیدکنندة دندان فروخته میشوند ،خودداری کنید .برای
سفید کردن دندانهایتان حتماً به دندانپزشک مراجعه کنید.
درمان تغییر رنگ دندانها
خوشبختانه هم اکنون درمانهای خوبی برای اکثر موارد بدرنگی
دندان وجود دارد که از آن جمله میتوان به روشهای سفیدکنندة
دندانها (بلیچینگ) و ونیر چینی (المینیت) اشاره کرد .برای یافتن
بهترین راه سفید کردن دندانهایتان با دندانپزشک خود مشورت
کنید.
متخصص دندانپزشکی اجتماعی
*
ّ
منبع :سایت دندانه
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راهنمای اورژانس دندانپزشکی:

خارج شدن دندان از فک در زمان حادثه

دکتر علی مرسلی

*

گاهی در جریان یک حادثه یا تصادف ،یک یا چند دندان از داخل فک خارج میشود و اصطالح ًا بیرون میپرد.
معموالً با شروع تعطیالت و بیشتر شدن ف ّعالیتهای ورزشی و بازی کودکان مانند دوچرخهسواری و فوتبال،
شیوع این حادثة ناگوار بیشتر میشود .به حالتی که دندان بهطور کامل از ساکت (حفرهای در استخوان فک
که حاوی دندان است) خارج شود ،اوالسیون ( )Avulsionمیگویند .همة افراد ،بهخصوص والدین بهتر است
برای مواجهه با چنین حوادثی آمادگی داشته باشند .اوالسیون از معدود اورژانسهای دندانپزشکی است که
در مواجهه با آن ،سرعت عمل مراجعهکننده و دندانپزشک در نتایج درمان اه ّمیت بسیاری دارد .نکاتی که به
آنها اشاره میشود ،مواردی هستند که در مواجهه با این حادثه میتواند یاریگر شما باشد:

 .1قبل از هر کاری سعی کنید فرد آسیبدیده را آرام کنید .فرد
آسیبدیده مخصوصاً کودکان ،نیاز دارند که در بروز چنین حوادثی
آرام شوند.
 .2دندان را پیدا کنید و آن را از ناحیة تاج (قسمت سفید) بردارید.
ّ
محل بروز حادثه پیدا
از لمس ریشه خودداری کنید .دندان معموالً در
میشود ،ولی گاهی دندان داخل ساکت خود در ّ
فک باال فرو رفته است و
به همین دلیل ممکن است به نظر برسد که از جایش خارج شده است.
 .3اگر دندانی که پیدا کردهاید ،کثیف شده است ،آن را زیر آب روان
مدت ده ثانیه بشویید و بعد آن را در ّ
محل خود جایگذاری کنید.
سرد به ّ
با یک دستمال تمیز دندان را در ّ
محل خود با گاز گرفتن ثابت نگه
دارید.
 .4اگر امکان قرار گرفتن دندان در محل وجود
ندارد یا قادر به انجام آن ،به علّت عدم همکاری
فرد ضربهدیده نیستید ،آن را داخل شیر
قرار دهید .ممکن است در کیتهای
اورژانس محلولهای مخصوصی
هم برای همین کار وجود داشته
باشند که در صورت دسترسی به
آنها از شیر بهترند .اگر شیر
هم در دسترس نبود ،دندان
را تا رسیدن به دندانپزشک
دهان فرد
میتوانید داخل
ِ
ضربهدیده یا حتّی خودتان،
بین دندانهای آسیا و گونه،
نگهداری کنید .بزاق داخل
لیوان هم گزینة دیگری برای
نگه داشتن دندان است .بنابراین
از آب برای نگه داشتن دندان
استفاده نکنید.
 .5در سریعترین زمان ممکن،
به یک مرکز اورژانس دندانپزشکی
مراجعه کنید .در صورتی
که سریع خود
را به

دندانپزشک برسانید ،این احتمال وجود دارد که دندان دوباره سر
جایش قرار گیرد.
 .6دندانپزشک بر حسب شرایط تکاملی دندان (انتهای ریشة باز یا
انتهای بسته) و زمانی که دندان بیرون از حفره بوده است (کمتر از
یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت) ،در مورد درمانهای مورد نیاز برای
دندان خارجشده تصمیم میگیرد.
 .7آنتیبیوتیکهای تجویزشدة دندانپزشک ،باید بهطور مرتّب
مدت حداقل دو هفته غذاهای نرم مصرف شوند
مصرف شوند ،به ّ
و دهان ،روزانه دو بار با دهانشویة تجویزشدة دندانپزشک
(کلرهگزیدین  ./۱درصد) شستوشو
داده شود .در طول بهبودی هم از
مسواکهای نرم برای مسواک زدن
استفاده کنید.
 .8کودکانی که دندانشان
ّ
محل خود
در اثر ضربه از
خارج میشود ،باید از نظر
ایمنی به بیماری کزاز
بررسی شوند و در صورتی
که واکسن آنها کامل
نشده است ،از دوز یادآور
استفاده کنند.
و
معاینات
.9
بررسیهای رادیوگرافیگ
مدت الزم
در طوالنی ّ
است که ادامه پیدا کند.
دندانپزشک ممکن است
که مالقاتهایی را در طول
هفتهها و ماههای آینده تعیین
کند که مراجعات باید حتماً در
این زمانها ادامه پیدا کند.
متخصص درمان ریشه،
* دندانپزشک،
ّ
تخصصی اندودانتیکس
بورد
ّ
Website: drmorsali.com

