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سخنان گهربار امام حسین علیهالسالم:

هر که خدا را آنگوهن که سزاوار اوست ،بندگی کند ،خدا وند
بیش از آرزواه و کفایتش هب او عطا ميکند.
بحار األنوار

ایمان بنده مؤمن کامل نمیشود ،مگر اینکه رد
او چهار خصلت باشد:
اخالقش نیکو باشد.
بخشنده باشد.
از زیادهگویی خودداری كند.
زیادی مالش را انفاق کند.
ارشاد القلوب
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سالمت کودکان

بازیهایی برای توانمندی كودكان
قسمت دوم

عوامل تأثيرگذار در بازيها
بازي از عوامل بسيار زيادي تأثیر
میپذيرد كه هر كدام از اين عوامل به سهم
خود چگونگي بازي كودكان و نوع ابزاري
را كه آنها براي بازي انتخاب میكنند يا
براي آنان در نظر گرفته میشود ،تعيين
میكنند .تعدادي از اين عوامل عبارتاند از:
 سن و تكامل كودك :امروزه با مقاالت
*
اکرم پژاوند
و گزارشهاي بيشماري مواجه هستيم كه
توضيح میدهند که كدام اسباببازي براي كدام دوره از رشد و تكامل
كودك مناسب است.

  محيط زندگي كودك :شرايط آب و هوايي ،محيط روستايي و
خاص خود را ايجاب میكنند.
شهري و  ...هر كدام بازيهاي
ّ
 ظرفيت كودك :تواناييهاي كودكان نيز از جمله عوامل
تعيينكننده در بازيها محسوب میشوند.

 وضع اقتصادي خانواده :بازي و وسايل بازي در جوامع محروم و
برخوردار ،تفاوت چشمگيري با يكديگر دارند.

 فرهنگ عمومي جامعه :در بسياري از موارد ،فرهنگ
تعيينكنندة بازيهاي خاص است .در اغلب موارد اين فرهنگ است
كه تعيين میكند که دختران و پسران بايد به چه بازيهايي بپردازند.

 جنسيت كودك :در بسياري از موارد ،جنسيت عامل تعيينكنندة
بازي به شمار میرود.

انسان به عنوان مخلوقي اجتماعي ،نيازمند آن است كه به
متعددي
گروهي تعلّق داشته باشد .در اين مسیر ،بازي وظايف
ّ
را در سطوح مختلف رشد برعهده میگيرد .بازي زمينة آن را
فراهم میآورد تا انسان در روابط اجتماعي به رشد و تكامل
دست يابد.
بازي پاكترين و روحانيترين دستاورد دوران
كودكي است و به گونهاي يك تصوير پيشين و يا
تقليدي از زندگي آينده و راز زندگي طبيعي انسان
است.
رفتار كودكان در بازي هميشه حقيقي است؛
احساسات آنان هم صادقانه است ،به عنوان
مثال كودك میداند كه عروسك يك نوع
اسباببازي است ،ا ّما با این حال عروسك خود
را مانند يك موجود جاندار دوست دارد.
عوامل ديگري هم در بازي اثرگذارند،
از جمله میتوان به نقش همبازي،
اسباببازي ،پوشاك بازي ،زمان،
آزادي عمل كودك در بازي،

تشويق والدين و تغذية كودك نيز اشاره كرد.
تحرك او براي بازي نقش
نيرويي كه كودك از تغذيه میگيرد ،در ّ
مهمي دارد .كودكي كه به دلیل تغذية ناكافي از گرسنگي و كمبود
ّ
موا ّد ّ
مغذي رنج میبرد ،در بازي بهانه میگيرد؛ لجباز و غيرف ّعال است.
همچنين عدم مراقبتهاي بهداشتي ممكن است كودك را اندوهگين
کند و حوصلة بازي را از او بگيرد .كودك بيمار تمايلي به بازي كردن
مدت زمان بسيار كوتاهي از انجام بازي احساس كسالت
ندارد و در ّ
میکند.كودكاني كه ناتواني جسماني دارند ،در انتخاب بازي دچار
محدوديت ميشوند .موضوع بازي هميشه پديدهاي است برگرفته از
زندگي ،خانواده ،كودكستان ،مسافرت ،جشنها و  . ...هر موضوعی
میتواند متناسب با خواستهها و تص ّورات كودكان به بازی تبدیل
شود .با يك موضوع میتوان داستانهاي مختلف را به وجود آورد.
هر كودك نقش يك صاحب حرفه مانند معلّم ،خلبان ،راننده و يا
يك عضو خانواده مانند مادر و مادربزرگ را میتواند به عهده بگيرد
يا آنكه كودك نقش حيوانات و يا قهرمان افسانهها را بازي كند.
كودك در هنگام ايفاي نقش ،خصوصيات شخصی خويش را ظاهر
میکند .دختري در نقش يك مادر و يا پسري در نقش يك خلبان
ویژگیهای يك قهرمان را با خصايص شخصي خود تركيب میکند و
توجه به خصوصيات كودكان به شكلهاي
بدين ترتيب يك نقش ،با ّ
متفاوت اجرا میشود .انسان در هر س ّني بازي كردن را دوست دارد و
تنها در هنگام بازي است كه براي لحظاتي ناراحتيهاي زندگي را به
فراموشي میسپارد .هر كسي در هنگام بازي خود را در دنياي ديگر
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احساس میكند :هنگام «برد» ّ
لذت فاتح بودن را احساس میکند و
در هنگام «باخت» به اشتباهاتي كه سبب آن شده است ،میانديشد
و میكوشد تا تكرار نشود و سرانجام بي آنكه بخواهد ،نيروي انديشة
خود را تقويت میكند .بنابراين بازي تنها براي سرگرمي نيست ،بلكه
اگر به صورت مناسبي انتخاب شود ،بيش از هر چيز انسان را به تف ّكر
وامیدارد و استدالل منطقي را به او ياد میدهد.
معيار انتخاب نوع بازي
شيرخواران تا حدود شش ماهگي بيشتر نيازمند موقعيت و محيط
يادگيری ّ
لذتبخش به شكل بازي هستند و كمتر به اسباببازي نياز
توجه به آنان در جهت
و
واكنش
شوند.
ی
م
آن
جذب
و
كنند
پيدا می
ّ
تقويت مهارتهاي تكاملي میتواند بسياري از استعدادهاي آنان را
شكوفا سازد و به يادگيري آنان كمك کند .الاليي مادر ،شكلكهاي
محبتآميز پدر در قالب بازي داليموشه و توليد اصوات ماليم و
ّ
موقعيتهاي خلاّ قانة اين چنيني والدين ،میتواند به عنوان بازي تلقّي
شود و جايگزين مناسبي براي اسباببازيهاي اين گروه از كودكان
باشد .بازي ابزاري است كه كودك از آن براي يادگيري دربارة جهان
پيرامون خود استفاده میكند .مهارتها و تواناييهاي هر كودك در هر
مرحله از تكامل ،بهترين راهنما براي انتخاب بهترين ف ّعاليتهاست كه
میتواند به مرور و برحسب نياز آن مرحله با اسباببازيهاي مناسب
سن سه ماهگي است،
هم همراه شود ،براي مثال اگر كودك در ّ
مهم اين دوره يادگيري چگونگي در دست
يكي از تواناييهاي بسيار ّ
گرفتن اشياء و هماهنگي چشم و دست است .بنابراين براي كودك
باید بازيهايي انتخاب شود كه به گسترش اين ف ّعاليت كمك میكند.
تا وقتی كه والدين كودك خود را دوست داشته باشند ،او را حس
كنند ،با او صحبت كنند و ف ّعاليتهايي را با او انجام دهند ،میتوانند
اطمينان داشته باشند كه بهترين فرصت را براي تبديل كودكشان به
يك يادگيرندة مشتاق و كنجكاو به وجود آوردهاند.
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تحمل و صبر كودكان بسيار از هم متفاوت است و
انرژي و آستانة ّ
هر زمان كه احساس شد که شيرخوار يا كودك كسل و خسته شده
است ،بايد بازي را متو ّقف كرد تا استراحت كند .همانطور كه پيش
از اين تأكيد شد ،تجربة خود شيرخوار در شكلهاي مختلف بازي و
تكرار آن به تقويت بيشتر سلولهاي مغزي و افزايش توانمنديهاي
ذاتی آنان میانجامد .استفاده از بعضي وسايل دردسترس ،میتواند به
ايجاد تجربيات جديد شيرخوار به شكل زير كمك کند:
لمس بافت پارچهها به عنوان نوعي تجربه و بازي
لمس بافت پارچههاي گوناگون ،به شيرخوار ّ
لذت میدهد و
احساسات مختلفي را در او برمیانگيرد .میتوان پارچههاي ابريشمي،
ساتن ،مخمل ،پوست حيوانات يا پارچههاي كشي را در اختيار او قرار
داد .میتوان اين پارچهها را به يكديگر دوخت و براي او يك پارچة
«لمس كردني» درست کرد .ممكن است كه شيرخوار به يكي از انواع
پارچهها به علّت شناخت قبلي و بوي خاص ،عالقة بيشتري پيدا كند
و يا به دلیل بوي مادر از دست زدن به لباسهايش ّ
لذت ببرد.
اين تجربهها را در مورد تقويت مهارتهاي ديگر شيرخوار با وسايل
مختلف ديگر مثل بوييدن پنبههاي ّ
معطر و ماليم و يا لمس سنگها
يا برگها و بافتهايي از اين قبيل هم میتوان در ماههاي بعد ادامه
داد و براي او در مورد آن توضيح داد.
آشنايي با موسيقي ،شعر و قافيه
موسيقي با ريتم ماليم ،الاليي و زمزمة كلمات شيرين ،از همان
هفتههاي اول زندگي ،به شيرخواران آرامش و تسكين میدهد ،ا ّما
وقتي كه بزرگتر میشوند ،موسيقي با ريتم تند را بيشتر میپسندند.
میتوان از انواع سيديهاي مخصوص و آوازها و اشعار مهد كودكها
تهيه شدهاند -استفاده كرد.
كه مناسب ّبچههاي كوچك ّ
خواندن آواز براي كودك ،هم در رشد اجتماعي او مؤثّر است و هم
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توجه كودك به صداهاي
چيزي كه كودك در دست دارد ،نگه دارند تا بتواند حس كند كه شيء
به رشد زبان او كمك میكند .از طريق جلب ّ
گوناگون محيط و صحبت كردن دربارة آنها كودك ياد میگيرد
متوجه منظور والدين شد،
روي سطح صافي قرار گرفته است .وقتي
ّ
توجه او را به
میتوانند بازي «بگير و بده» را با او شروع كنند ،يعني او تشويق کنند
كه با د ّقت گوش بدهد و صداها را بشناسد .گاهي بايد ّ
تيكتاك ساعت ،خشخش برگها ،صداي ريزش باران ،آواز پرندگان
تا چيزي را كه در دست دارد ،به والدين بدهد و بعد والدين با كاری
و يا صداي گذر هواپيما از فراز آسمان هم جلب کرد.
سرگرمكننده آن را به او برگردانند .اين بازي مهارتهاي مختلفي را
مثل تمركز ،تقويت ماهيچهها و اندامها و هماهنگي عضالت چشم
انتخاب كتابهاي مناسب سن
متوجه میشوند كه میتوانند چیزی را
ف ّعال میكند.كودكان وقتي
ّ
بيندازند ،انداختن اشياء يكي از سرگرميهاي مورد عالقهشان میشود.
كتابهاي تصويري بايد اولين انتخاب باشند ،كتابهايي كه تصاوير
اين كار را براي ناراحت كردن والدين نمیكنند ،بلكه در حال يادگيري
واضح ،ساده و رنگي از اشياء و حيوانات آشنا و مورد عالقة كودك
و تمرين مهارت تازهاي هستند و كنجكاوند
داشته باشند .حتّي والدين باحوصله
كه بفهمند وقتي كه چيزي میافتد ،چه
كه دسترسي به اين نوع كتابهاندارند -میتوانند با بريدن عكسهاي بازي پاكترين و روحانيترين پيش میآيد .برداشتن آن و برگرداندنش
مختلف و چسباندن آنها روي دستاورد دوران كودكي است و به آنها ،رابطة متقابلي ايجاد میكند كه
صفحات مق ّوايي و كشيدن يك پوشش به گونهاي يك تصوير پيشين و برايشان بسيار ّ
لذتبخش است .والدين
توجه به گروه س ّني فرزندشان
پالستيكي روي آن ،اين نوع كتابها را يا تقليدي از زندگي آينده و راز میتوانند با ّ
و توانمنديهاي تكاملي آنان ،بسياري از
براي فرزند خود توليد کنند .بهتر است
در هر صفحه بيشتر از يك تا دو تصوير زندگي طبيعي انسان است.
تجربيات خلاّ قانه را با تكيه بر امكانات،
تجربههاي شخصي و احساس دروني خود
نباشد و تصويرها جزئيات گيجكننده
در ماههاي بعد تكرار کنند و به تقويت ديگر مهارتهاي فرزند خود
هم نداشته باشند .از سه ماهگي به بعد ،كودك میتواند به طور گذرا
کمک کنند و به مرور براي آنان اين تجربيات را توضيح دهند.
ضد
به تصوير كتاب خيره شود .خوب است که يكي دو كتاب مق ّوايي و ّ
مكرر و جويدن ،مقاوم باشد.
آب براي او ّ
تهيه شود كه در برابر استفادة ّ
توضيح و توصيف رفتارهاي روزانه
در حدود دوازده ماهگي به بعد كودك لغات بيشتري را میفهمد
و آرامآرام میتواند تصاوير پيچيدهتری را درك كند .نكتة مهم در
توصيه میشود که والدين از همان روزهاي اول تولّد ،كارهايي را
آشنايي اولية شيرخوار با كتاب اين است كه در فرصتي مناسب
كه براي فرزند خود در قالب بازي ،تغذيه و يا  ...انجام میدهند ،در
و زماني كه كودك تمايل دارد ،اين آشنايي صورت بگيرد و هرگز
قالب توضيحات مختصر در مورد همان كار ،براي او توضيح دهند و
شيرخوار مجبور به استفاده از آن نشود كه در صورت اجبار از كتاب
همچون گزارشگران برنامههاي ورزشي آن كارها را براي شيرخوار
متن ّفر خواهد شد.
خود در لحظه توصيف و يادآوري کنند تا ضمن ایجاد رابطة عاطفي
قويتر ،مهارتهاي شنيداري و تكلّم فرزندشان نیز تقويت شود ،مث ً
ال
آموزش گرفتن ،دادن و انداختن اشياء در قالب بازي
«اآلن نوبت شيرخوردن شبنم خانوم عزيزمه تا بهبه بخوره و سير
شه» و يا «اآلن میخوام پوشك رامين كوچولومو عوض كنم تا تميز
بيشتر كودكان شيرخوار ،قبل از رسيدن به ده ماهگي نمیتوانند
و خوشگل بشه.»...
چيزي را كه در دست دارند ،عمدا ً رها كنند و يا آن را به ديگران
بدهند .براي تشويق او به اين كار ،بهتر است والدين دستشان را زير
* کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

تغذیة کودک با شیر مادر خطر بازگشت سرطان سینه را در مادر کاهش میدهد
ایرنا :نتایج یک پژوهش نشان میدهد :زنانی که کودکانشان را با شیر خود تغذیه
کردهاند ،خطر ابتال به سرطان سینه یا بازگشت این بیماری در آنان کمتر است و
مدت شیردهی بیشتر باشد ،این خطر کمتر میشود.
هرچه ّ
به گزارش یونایتدپرس ،این پژوهش جدید نشان میدهد که تغذیة نوزاد با شیر
مادر در زنانی که از سرطان سینه جان سالم به در بردهاند ،خطر عود این بیماری
را بسیار کاهش میدهد .این بررسی -که روی  1636بیمار مبتال به سرطان سینه
انجام شد -همچنین نشان داد که تغذیة کودک با شیر مادر از ابتال به تومورهای
خاصی از سرطان سینه پیشگیری میکند.
زیرگروههای ّ
مارلین کوان ،محقّق بخش تحقیقاتی کیزر پرمننت (،)Kaiser Permanente
در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت :این اولین پژوهشی است که نقش سابقة
شیردهی مادر را در عود سرطان سینه و زیرگروه تومور مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق ،محقّقان به افراد بررسیشده پرسشنامههایی دربارة سابقة سالمت
و شیردهی آنان دادند.

سالمت کودکان

مجلة پزشکی
آبان -آذر94

6

گفتوگو با دکتر احیاء زریدوست

اختالل در رشـد؛ اختالل در زنـدگی
محیط ،تغذیه و ژنتیک از مهمترین عوامل اختالل
توجه به
رشد در کودکان به شمار میروند .امروزه با ّ
بافت فرهنگی -اجتماعی جامعه ،اختاللی که بیش از
حساسیتزا
دیگر اختالالت برای فرد ،مشکلآفرین و ّ
محسوب میشود ،کوتاهی قد است .دکتر احیاء
تخصص غدد و متابولیسم
(میترا) زریدوست ،فوق
ّ
کودکان ،در گفتوگوی زیر دربارة عوامل مختلف
اختالل رشد در کودکان و راههای مقابله با آن توضیح
داده است.
گفتوگو :ناهید آهنگری

در ابتدا لطف ًا تعریفی از اختالل رشد در کودکان
ارائه بفرمایید.
اختالل رشد در کودک به این معنی است که کودک از نمودار
بچهای وارد
رشد طبیعی خود خارج شود .تا حدود دو سالگی هر ّ
مختص خودش را نشان میدهد.
یک کانال رشدی میشود که رشد
ّ
بچهای کمی درشت باشد و بعد در پایان یک سالگی به
ممکن است ّ
یک وزن معمول برسد و در پایان دو سالگی در همان خط نمودار
رشد خودش پیش برود؛ آن کانال رشد او میشود .پس متناسب با
بچة چهار کیلوییای که به دنیا آمده بود ،انتظار نداریم در پایان
یک ّ
دو سالگی هم به آن شکل باشد یا اینکه برعکس باالتر برود و بعد در
بچهای از آن مسیر
همان مسیر ،افزایش قد و وزن داشته باشد .اگر ّ
ّ
خط رشد خودش خارج شود ،پایین یا باال برود ،به آن اختالل رشد
میگویند .در بیشتر موارد کاهش قد و وزن را به عنوان اختالل رشد
در نظر میگیرند ،در حالی که هم افزایش بیش از حد و هم کاهش
بیش از حد را اختالل رشد میگویند.
آیا شایعترین اختالل رشد همان کاهش قد و وزن
است؟
نمیشود گفت شایعترین ،ا ّما میتوان گفت آنچه بیشتر به آن
اهمیت میدهند ،کاهش قد و وزن است ،مث ً
اهمیت
ال به کوتاهی بیشتر ّ
ّ
بلندقدی شاکی شود؛ خصوصاً در
میدهند ،کمتر شاهدیم که کسی از
ّ

عكس :بابك چنگيزي

پسرها .مخصوصاً االن که تمایالت به سمت قدبلندی است ،هم پسرها
قدشان
قد بلندشان شاکی نیستند؛ بیشتر از کوتاهی ّ
و هم دختران از ّ
بچة دوسالهای از نظر وزنی
اگر
طور؛
ن
همی
هم
وزن
شکایت میکنند.
ّ
از آن نمودار واقعی خود سقوط کند یا افزایش بیش از حد داشته
خاصی ندارد ،چون
باشد ،آن را اختالل رشد در نظر میگیریم .عدد ّ
خیلی به ژنتیک وابسته است ،مث ً
بچهای در این
ال نمیتوانیم بگوییم ّ
سن با این قد ،کوتاه در نظر گرفته میشود ،چون مقدار زیادی از رشد
آدمها تحت تأثیر ژنتیک آنها قرار میگیرد.
انواع اختالالت رشد چه هستند؟ شایعترین آنها
کداماند؟
اگر دربارة قد بخواهیم صحبت کنیم ،انواع اولیه ،ثانویه و انواع
ژنتیکی دارد .انواع اولیه یعنی اینکه در خود بدن به صورت اولیه آن
مشکل از بدو تولّد وجود دارد ،مث ً
ال اختالالتی مثل استئودیستروفی
و آکندروپالزی به صورت اولیه یعنی ساختار بدن فرد از نظر ژنتیکی
و کروموزومی و به دلیل آن اختالل اولیه که در بدن وجود دارد ،به
قد فرد کوتاه میشود .انواع ثانویه در اثر بیماریهای
گونهای است که ّ
دیگر به وجود میآید .کمبود هورمون رشد از انواع ثانویه محسوب
میشود .کودکی که یک بیماری مزمن دارد ،مث ً
ال اختالل کلیوی،
اختالل گوارشی یا اختالل تن ّفسی دارد یا دچار آسم شدید است ،به
دنبال آنها دچار اختالل رشد هم میشود که میتواند یا به دلیل
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داروهایی باشد که استفاده میکند ،یا به علّت وضع عمومیاش ،مث ً
ال مشکل تن ّفسی دارد و اکثر
مواقع با کمبود اکسیژن مواجه است و چون اکسیژن کافی برای رشد سلولهای بدن او تأمین
قدی دچار میشود .اینگونه موارد را نوع ثانویه میگویند.
نمیشود ،در نهایت به کوتاه ّ
نوع ژنتیکی یعنی کودک هیچ مشکلی ندارد؛ ژن او به این صورت است .البته اختالل
ناشی از کمبود هورمون رشد هم میتواند از نوع ژنتیکی باشد .یک نوع هم داریم که به آن
«سرشتی» گفته میشود .سرشتیها اینگونه هستند که حدودا ً تا دو سالگی خوب هستند؛
قدشان کوتاه میشود و
بچههای دیگر است ،بعد افت رشد پیدا میکنندّ ،
رشدشان همانند ّ
نمودار رشدشان پایین نمودار و حتّی زیر نمودار است .افزایش قد و وزن دارند؛ سرعت رشدشان
طبیعی است ،یعنی آن انتظاری که داریم ،مث ً
بچة پنج ساله شش
ال در عرض یک سال یک ّ
سانتیمتر رشد بکند ،این کودک ،شش سانتیمتر رشدش را دارد ،ولی چون قبلش سقوط
داشته است ،این شش سانتیمتر رشد باعث نمیشود که وارد نمودار خودش بشود .ولی از آن
طرف اینها تکامل بلوغ استخوانی و بلوغ جنسیشان هم دیر است ،یعنی دیر بلوغ پیدا میکنند
قدشان طوالنیتر است .اینها دیرتر به بلوغ میرسند ،دیرتر
مدت افزایش ّ
و در نتیجه طول ّ
صفحة رشدشان بسته میشود ،مقداری افزایش قد خواهند داشت ،ا ّما باز هم انتظار نداریم
قدشان کوتاه خواهد بود؛ نه آن کوتاه
حد قابل قبول برسند و در نهایت یک مقداری ّ
که به آن ّ
بچههای قدبلندی شوند.
پاتولوژیک که مورد نظر ماست ،ولی در نهایت انتظار نداریم که ّ

انواع خانوادگی کوتاهی قد هیچ مشکلی بهجز قدکوتاهی ایجاد نمیکنند،
توجه به اینکه امروزه بیشتر جوانها به قدبلندی تمایل دارند،
ولی با ّ
این نقص سبب مخدوش شدن اعتماد به نفس آنها میشود.
چه عواملی باعث ایجاد این اختالل میشود؟
در اختالالت اولیه یک نوع اختالل زمینهای وجود دارد ،مثل استئودیستروفی که اختالل
ژنتیکی است و چون نقصهای ژنتیکی یا جهش ژنتیکی دارند ،به صورت ارثی به آنها رسیده
است .انواع ثانویه در اثر بیماریها ایجاد میشود ،مث ً
ال یک نفر آسم شدید دارد و در نتیجه
اختالل رشد پیدا میکند .نارسایی کلیوی دارد ،به دلیلی نیاز دارد که کورتن مصرف کند یا
توموری داشته و تحت شیمیدرمانی یا اش ّعهدرمانی قرار گرفته است ،این بیماریها خود باعث
اختالل رشد میشوند .در موارد اش ّعهدرمانی ،اش ّعه سبب میشود که هیپوفیز بیمار از کار
خاصی ندارند ،همانطور که
بیفتد و در نتیجه هورمون رشد ترشّ ح نمیکند .سرشتیها علّت ّ
از اسمش مشخّ ص است ،در فرد نهادینه است .در کوتاهیهای ژنتیکی ،خانواده کوتاه هستند،
پدر یا مادر ممکن است کوتاه باشند .کودک سالم است و دچار کمبود هورمون رشد نیست،
هیچ بیماری مزمنی ندارد ،در خانواده مث ً
ال خانوادة پدری یا مادری ژن کوتاهی وجود داشته و
این کودک آن را کسب کرده است.
آیا عواملی مثل محیط و تغذیه میتوانند تأثیرگذار باشند؟
بچههایی که در شرایط بد اقتصادی-
بله ،اینها را جزء عوامل ثانویه در نظر میگیریمّ .
اجتماعی و تغذیهای قرار میگیرند ،رشدشان مخدوش میشود .وقتی که در برهههایی از زمان
بچههای در حال رشد در همان برهة
در جوامعی فقر و قحطی شایع شود ،رشد افراد و رشد ّ
زمانی دچار اختالل میشود .تغذیه بسیار مؤثّر است؛ حتّی در برخی خانوادهها میبینیم که
بچهها بیشتر
وضع اقتصادی -اجتماعیشان خوب است ،ا ّما بلد نیستند که خوب غذا بخورندّ .
خودشان را با چیزهای غیرمفید سیر میکنند ،حتّی ممکن است چاقی هم پیدا کنند ،ولی آن
موا ّد الزم برای رشد را دریافت نمیکنند.
این اختالل در آینده و در سنین جوانی و بزرگسالی چه عوارضی ممکن
است برای افراد ایجاد کند؟
بیماریهای اولیه که خودشان باعث اختالل رشد شدهاند ،اینها عوارض خودشان را دارند که
اختالل رشد یکی از عوارض این بیماریهاست؛ بیماریهایی مثل آکندروپالزی به دلیل اختالل
استخوانیای که ایجاد میکنند ،خودشان یکسری مشکالت زمینهای دارند .افراد در این موارد
تا زمانی که زندهاند ،درگیر آن خواهند بود .ولی چیزی که االن بیشتر مورد نظر ماست ،اختالل
رشدهای ژنتیکی و انواع خانوادگی و سرشتی است .انواع خانوادگی کوتاهی قد هیچ مشکلی
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در مواردی که کوتاهی قد ناشی از نقص ژنتیکی
باشد ،بهتر است که ازدواج فامیلی صورت
نگیرد؛ یعنی ازدواجهایی که احتمال بروز یک ژن
را افزایش میدهد .در جوامعی که ازدواجهای
نزدیک رایج است و جوامع بستهای هستند ،از نظر
نژادی در آنها انتقال ژن معیوب بیشتر است.
توجه به اینکه امروزه
بهجز قدکوتاهی ایجاد نمیکنند ،ولی با ّ
بیشتر جوانها به قدبلندی تمایل دارند ،این نقص سبب مخدوش
شدن اعتماد بهنفس آنها میشود .امروزه قد جزء عوامل بسیار
مهم برای ایجاد اعتماد به نفس در افراد است ،حتّی در بعضی
قدی میگذارند.
خاصی شرط ّ
جاها برای شغلهای ّ
آنهایی که کمبود هورمون رشد داشته باشند و به دلیل
متعددی خواهند داشت.
آن دچار کوتاهی قد شوند ،مشکالت
ّ
هورمون رشد یکی از هورمونهای اساسی در بدن است که بهغیر
از قد روی خیلی از جنبههای متابولیسم بدن تأثیر میگذارد ،روی
متابولیسم چربیهای بدن و متابولیسم قند ،فشار خون ،عملکرد
قلب و قدرت عضالنی و  ...تأثیر میگذارد .کسانی که کمبود این
هورمون را دارند ،حتماً باید هورمون رشد دریافت کنند ،چون
اگر کمبودشان جایگزین نشود ،یک عارضهاش کوتاهی قد است.
عوارض دیگری مثل ضعفهای عضالنی و مشکالت قلبی و غیره
نیز خواهند داشت .کوتاهی قد هم که عوارض روحی و روانی
خودش را دارد .در مواردی که بیمار افت قند پیدا میکند یا
دچار استرس میشود ،آنهایی که کمبود هورمون رشد داشته
باشند ،در این زمینهها هم مشکل خواهند داشت .اینها تا زمانی
که زندهاند ،نیاز به هورمون رشد دارند .البته میزان آن با زمانی
بچه هستند و میخواهند رشد کنند ،فرق میکند ،ولی برای
که ّ
همیشه نیاز به هورمون رشد دارند.
آیا در زمان بارداری خانمها عواملی وجود دارد
که تشدیدکنندة اختالالت رشد در نوزاد شود؟
بله ،مادرانی که تغذیة خوبی نداشته باشند و افزایش وزن
مناسبی در زمان بارداری پیدا نکنند ،احتماالً نوزادشان کوچکتر
مهم رشد
به دنیا میآید .دورة جنینی یکی از دورههای بسیار ّ
انسان است .بیشترین سرعت رشد در دوران جنینی اتّفاق
میافتد .دوران جنینی قابل مقایسه با هیچ دورهای از زندگی
انسان نیست .بعد از آن دوره ،نوزادی و یک سال اول تولّد است.
انسان جهش رشدی دیگری در زمان بلوغ نیز دارد ،ولی در آن
زمان هم سرعت رشد به اندازة دورة جنینی نیست .بنابراین دورة
مهمی است .مادرانی که در دوران بارداری به
جنینی دورة بسیار ّ
سر میبرند ،باید خیلی مراقب تغذیة خود باشند تا بتوانند عوامل
و شاخصهای رشدی جنین خود را فراهم کنند .چون تغذیة
نامناسب عالوه بر اثری که روی قد میگذارد ،روی رشد بقیة
قسمتهای بدن و مغز هم خیلی مؤثّر است.
افرادی که خودشان به صورت ژنتیکی مشکل
بچهدار شوند ،آیا
کوتاهی قد دارند ،اگر بخواهند ّ
بچة کوتاه
امکان آن هست که از به دنیا آمدن ّ
پیشگیری کنند؟
قد ژنتیکی باشد نه انواع دیگر
اگر مشکل والدین کوتاهی ّ
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بچه هم
ورزش کنید و ورزش را در برنامة زندگی خود بیاورید ،بعضی فکر
کوتاهی ،نمیشود جلوی انتقال ژن را گرفت .ممکن است ّ
این ژن را بگیرد ،خصوصاً اگر هر دو طرف ژن کوتاهی داشته باشند،
میکنند که حتماً باید هفتهای سه تا چهار جلسه به باشگاه بروند و
خیلی هزینه کنند و  ...نه! منظور از ورزش ف ّعالیتی نیست که حتماً
فرزندشان کوتاهقد میشود ،ولی مواردی وجود دارد که کوتاهی قد
ناشی از کمبود هورمون رشد به صورت ژنتیکی است .شاید این
در باشگاههای ورزشی انجام شود ،بلکه منظور این است که حداقل
نامگذاری درست نباشد و «فامیلی» مناسبتر باشد .اگر کمبود
نیم ساعت در روز زندگی ف ّعالی داشته باشند؛ ف ّعالیتی که باعث شود
بچه هم بگیرد.
افزایش ضربان قلب پیدا کنند؛ حتّی پیادهروی هم بسیار مفید است.
هورمون رشد ژنتیکی داشته باشند ،بله ممکن است ّ
در مواردی که کوتاهی ناشی از نقص ژنتیکی باشد ،بهتر است که
بچهها باید ف ّعالیت
بچهها ورزش به این معنی نیستّ ،
ولی در مورد ّ
ازدواج فامیلی صورت نگیرد؛ یعنی ازدواجهایی که احتمال بروز یک
بچهای مرتّب بنشیند ،تبلت دستش باشد
بچگانه داشته باشند .اینکه ّ
ّ
ژن را افزایش میدهد .در جوامعی که ازدواجهای نزدیک رایج است
بچه مخدوش
یا جلوی رایانه و تلویزیون باشد ،ف ّعالیت طبیعی این ّ
و جوامع بستهای هستند ،از نظر نژادی در آنها انتقال ژن معیوب
متأسفانه امروزه
بچگانه داشته باشند؛
بچهها باید ف ّعالیت ّ
شده استّ .
ّ
بیشتر است و خطر آن باالتر میرود.
خانهها بیشتر آپارتمانی شده و اکثر مردم هم وسایل نقلیه دارند.
ّ
محل
حتّی وقتی میخواهند کودکشان را به باشگاه ورزشی نزیک
آیا برای کودکانی که اختالل رشد دارند ،راه
بچهها حتّی نمیتوانند جلوی د ِر
زندگی خود ببرند ،با ماشین میبرند! ّ
درمانی وجود دارد؟
بچهها نباید جلوگیری کرد؛ باید به
خانهشان بازی کنند .از سروصدای ّ
مسلّماً وجود دارد .در انواع اولیه خیلی وقتها نمیشود کاری
آنها میدان داد که بازی کنند و محدودشان نکرد.
برای آنها کرد .برای هیپوکندروپالزی شاید بشود هورمون گذاشت
بسیار مهم است که در برنامة غذایی خانواده لبنیات وجود داشته
حدی به آنها کمک کرد .در
بچهها بخورند،
و تا ّ
باشد و برای اینکه ّ
بعضی بیماریها مثل پرادر ویلی مادرانی که در دوران بارداری به سر میبرند ،باید خانواده هم باید بخورد .برای اینکه
بچهها تغذیة سالم داشته باشند،
ّ
هم میشود هورمون رشد تجویز خیلی مراقب تغذیة خود باشند تا بتوانند عوامل
کرد .معایب درمان را باید در مقابل رشدی جنینشان را فراهم کنند .چون تغذیة نامناسب خانواده هم باید تغذیة سالم داشته
مزایایش در نظر گرفت .مزایای آن عالوه بر اثری که روی قد میگذارد ،روی رشد بقیة باشد .نمیشود خانواده غذای
چرب و سرخکردنی آماده کند و به
باید بر معایبش بچربد .آنهایی قسمتهای بدن و مغز هم خیلی مؤثّر است.
که اختالل رشد ناشی از کمبود
بچه بگوید تو نخور؛ برای تو خوب
ّ
نیست ،باید از این بخوری .باید ّ
هورمون رشد دارند ،اکثرشان به
کل
دارد
وجود
هم
استثنا
موارد
دهند.
درمان با هورمون رشد پاسخ می
بچهها یاد بگیرند .در
تا
باشد
سالم
غذایی
رژیم
خانواده،
رژیم
برنامة
ّ
که جواب نمیدهند.
واقع در کانون خانواده روشهای تغذیه و زندگی مناسب و مفید را
اگر کودک بیماریهای ثانویه داشته باشد ،مث ً
ال سندرم نفروتیک
تجربه کنند و یاد بگیرند.
یا سایر اختالالت کلیوی یا تحت درمان با داروهای کورتنی باشد ،در
اینها باید ابتدا بیماریهای اولیه را درمان کرد ،ولی بعضی از این
و کالم آخر؟
موارد ،مث ً
ال نارسایی کلیه جزء موارد تأییدشده در سازمان غذا و داروی
قدی ،حتّی اگر بیمارگونه هم نباشد ،در زندگی بشر خیلی
رشد ّ
امریکاست که میشود هورمون رشد برایشان تجویز کرد.
مهم است .ظاهر ،چهره یا قد و قوارة مقبول از لحاظ اعتماد به نفس
هورمون
برایشان
بعضی از بیماریهای دیگر هستند که میشود
اهمیت دارد .خیلی از مراحل زندگی ما تحت تأثیر اعتماد
افراد
برای
ّ
رشد استفاده کرد ،مثل سندرم ترنر .سندرم ترنر جزء علل کوتاهی
به نفس ما پیش میرود و اگر این اعتماد به نفس وجود نداشته باشد،
قد است .دخترهایی هستند که یک کروموزوم جنسی  xندارند یا به
زندگی مخدوش میشود .بهموقع باید به این موضوع رسیدگی شود؛
نوعی در یک کروموزوم جنسی  xنقص دارند و یکی از عالئمشان
وقتی که بلوغ فرد تمام شد ،نمیشود برایش کاری کرد .مشکلی که
وجود دارد ،این است که خانوادهها دیر به فکر میافتند ،مث ً
کوتاهی قد است که هورمون رشد خیلی به اینها کمک میکند .غیر
ال زمانی که
شدت مشکالت
دیگر دورة بلوغ گذشته و صفحة رشد بسته شده است ،دیگر نمیشود
از اینکه به افزایش قدشان کمک میکند ،در کاهش ّ
دیگرشان نیز خیلی کمککننده است .موارد دیگری هم هست ،مث ً
ال
قد فرد کرد .مسئلهای که وجود دارد ،باور نادرست بعضی
کاری برای ّ
بچههایی که
افراد است که میگویند پسرها تا  25سالگی قد میکشند یا دخترها
انواع کوتاهی ّ
قد فامیلی ،طبق پروتکل امریکا برای ّ
قد فامیلی دارند ،میتوانیم هورمون رشد بدهیم؛ این را اروپا
تا هجده سالگی ،اینطور نیست .زمانی که بلوغ کامل میشود ،چه
کوتاهی ّ
تأیید نکرده ،ولی در امریکا تأیید شده است .در کتابهای مرجعشان
قدیشان هم تقریباً کامل شده ،دیگر
دختر و چه پسر ،در واقع رشد ّ
هم آمده و ما االن که استفاده میکنیم ،میبینیم که واقعاً تأثیر دارد و
نمیشود برایشان کار زیادی انجام داد .بهترین حالت این است که
قدی که نسبت به خانوادهشان انتظار داریم،
خیلی وقتها از
بچهها ،شش ماه اول هر یک ماه ،شش ماه دوم هر دو ماه و بعد از
متوسط ّ
ّ
ّ
بلندتر میشوند .ولی در کنار آن تغذیه ،ف ّعالیت و اینکه زندگی سالمی
آن هر سه ماه از لحاظ رشد و تکامل و وضع سالمت عمومی تحت
داشته باشند ،مهم است .اینها کمک میکند که کودکان رشد بهتری
نظر یک پزشک باشند .اگر مشکل رشدی دارند ،از همان زمان بروز
داشته باشند.
و در وقت مناسب یعنی قبل از بلوغ برایشان اقدام شود .بهترین زمان
برای جبران کمبود رشد قبل از بلوغ است ،حداکثر همان سنین اول
به افرادی که خودشان یا خانوادهشان دچار اختالل
مدرسه باید اگر نقص و ضعفی وجود دارد ،جبرانش کرد.
رشد هستند ،چه توصیهای دارید؟
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم،
* فوق
ّ
ّ
اول اینکه چاق نشوند ،مواظب وزنشان باشند و تغذیة سالم داشته
نشانی :رشت ،گلسار ،انتهای خیابان  ،87ساختمان سینا
باشند .در کل روش زندگی سالمی داشته باشند؛ اینکه ما میگوییم
تلفن 33131697 - 33131665 :
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لکنت زبـ ان
طی آن روانی
لکنت زبان حالتی است که ّ
سن فرد دچار
تکلّم به گونهای نامتناسب با ّ
اختالل میشود .لکنت زبان معموالً قبل
از دوازده سالگی نمود مییابد؛ هرچند در
اکثر موارد از هجده ماهگی تا ن ُه سالگی
قابل تشخیص است .دورة اوج آن بین دو
تا سهونیم و پنج تا هفت سالگی است .این
اختالل نه به صورت ناگهانی بلکه در طول
*
نازنین عاطفی
زمان پدیدار و ماندگار میشود .در پیدایی
لکنت زبان چهار مرحله را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد:

مرحلة اول
این مرحله در دوران پیش از مدرسه و معموالً به صورت دورهای
و بعد از پیدایی تولید گفتار مطرح میشود .در این دوره -که لکنت
زبان اختاللی گذرا به نظر میرسد -کودک مبتال به لکنت زبان بیشتر
در هنگام هیجان ،عصبانیت یا وقتی که چیز زیادی برای گفتن دارد
و در دیگر شرایط استرسزا دچار لکنت زبان میشود.
مرحلة دوم
این مرحله در نخستین سالهای مدرسه پدیدار میشود .در این
دوره لکنت به صورت مزمن درمیآید و به ّ
کل رفتار گسترش مییابد.
در این مرحله دورههای بهبودی بسیار کم است و کودک از لکنت
زبان خود آگاهی دارد.
مرحلة سوم
این مرحله معموالً در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی -بعد از هشت
سالگی -شروع میشود و تا بزرگسالی ادامه مییابد .در این مرحله

لکنت زبان بیشتر در ارتباط با موقعیتهای خاص همانند صحبت
کردن در سر کالس ،حرف زدن با افراد ناآشنا ،خرید ،تلفن و شرایط
استرسزا ظاهر میشود .در این مرحله ممکن است کاربرد برخی
حروف و کلمات دشوارتر از برخی دیگر به نظر آید.
مرحلة چهارم
این مرحله اغلب در نوجوانی شروع میشود و تا بزرگسالی ادامه
مییابد .در این دوره -که لکنت زبان و ترس از تولید گفتار بهروشنی
به چشم میخورد -افراد مبتال به لکنت زبان از بیان کلمهها و صداها
بیمناکاند .در این دوره جانشینسازی و ادای اشتباه کلمات رایج
است .همچنین افراد مبتال به لکنت زبان از ورود یا قرار گرفتن در
موقعیتهایی که نیازمند گفتار است ،دوری میکنند و در این مواقع
عالئم دستپاچگی و ترس از خود نشان میدهند.
بلود اشتاین عقیده دارد که تقریباً هر حالتی که بهطور گذرا آگاهی
توجه او
فرد مبتال به لکنت زبان را از اختالل خویش منحرف کند یا ّ
محرکهای
به حالتهای تداعیکنندة لکنت را کم کند و یا از طریق ّ
توجه فرد مبتال را از این حالتها منحرف کند ،موجب کاهش
رقابتی ّ
اشکاالت گفتاری خواهد شد.
اساس تعداد زیادی از درمانهای ارائهشده برای لکنت زبان بر تغییر
یا تنظیم سرعت گفتار استوار شده است .برخی دیگر از درمانگران نیز
از تن ّفس برای درمان لکنت زبان استفاده میکنند .در این روش به فرد
مبتال به لکنت یاد میدهند که سخن گفتن به شیوة طبیعی تنها در
طی بیرون دادن نفس امکانپذیر است؛ به همین علّت اگر ادای صوتی
ّ
را در مرحلة دوم آغاز کنیم ،لکنت پیش نخواهد آمد.
* کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،خیابان گلسار ،نبش خيابان  ،118مهد تمام الكترونيك جاويدان
تلفن33765444-33722527:
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نکاتی دربارة سنگ کلیه
بیماری سنگ کلیه یکی از قدیمیترین و شایعترین مشکالت سیستم ادراری
انسان است و آمارها نشان میدهد که شیوع آن در دهههای اخیر افزایش زیادی
داشته است.
دکتر رحیم تو ّکلنیا

*

سنگ کلیه چیست؟
کلیه یک ارگان به اندازة حدود یک
مشت بسته در جلوی ستون فقرات کمری
است که وظیفهاش تنظیم مایعات و سطوح
موا ّد شیمیایی موجود در خون است .کلیه
بعضی از موا ّد حاصل از سوختوساز را از
خون خارج و دفع میکند؛ سدیم ،پتاسیم،
کلسیم و سایر الکترولیتهای خون را
تنظیم و آب زیادی بدن را دفع میکند.
بنابراین ادرار حاوی آب ،موا ّد دفعی بدن و
الکترولیتهاست که غلظت آنها در ادرار
بستگی به حجم آب دفعشده و غلظت
آنها در خون دارد .به عبارتی هرچه مقدار
آب دفعشده کمتر و غلظت این مواد در
خون بیشتر باشد ،غلظت این مواد در ادرار
افزایش خواهد یافت .ادرار تشکیلشده در
کلیه وارد لولههایی میشود که آن را از
کلیه تا خارج بدن هدایت و منتقل میکند.
این لولهها عبارتاند از :کالیس و پلویس
کلیه (لگنچه) ،حالب (لولهای که ادرار را
از کلیه به مثانه منتقل میکند) ،مثانه و
پیشابراه .در صورتی که غلظت مواد در
حد اشباع برسد و جریان
ادرار به باالتر از ّ
ادرار آنقدر ُکند باشد که این مواد بتوانند
با هم ترکیب شوند و موا ّد غیرمحلول را
در ادرار به وجود آورند ،ابتدا کریستالهای
غیرمحلول و نهایتاً سنگ ادراری تشکیل
میشود ،بهطور مثال کلسیم محلول در
ادرار اگر با اگزاالت موجود ترکیب شود،
محصول آن غیرمحلول است و میتواند
رسوب کند و کریستال و نهایتاً سنگ
ادراری تشکیل دهد.
جنس و ترکیب سنگهای
ادراری چیست؟
سنگهای ادراری انواع و رنگهای
مختلفی دارند .حدود هشتاد درصد
سنگهای ادراری حاوی کلسیم هستند

که با اگزاالت یا فسفات ترکیب میشوند
و به صورت نامحلول درمیآیند .میزان
کلسیم ادرار افرادی که این نوع سنگها را
میسازند ،ممکن است طبیعی یا زیاد باشد
و درواقع میزان اگزاالت موجود در ادرار از
اهمیت بیشتری دارد.
کلسیم ّ
حدود پنج تا ده درصد سنگهای ادراری
از اسید اوریک (یک محصول حاصل از
متابولیسم اسیدهای نوکلئیک در بدن)
ساخته شدهاند .اسید اوریک در ادرار
اسیدی غیرمحلول است و کریستال تشکیل
میشود .عواملی مثل چاقی زیاد ،دیابت نوع
دو ،غذاهای حاوی پروتئین حیوانی زیاد و
سبزی و میوة کم ،بیماری نقرس و اسهال
مزمن منجر به ایجاد ادرار اسیدی میشوند.
حدود ده درصد سنگها ناشی از رسوب
مواد در ادرار قلیایی (به دلیل عفونت مزمن)
است که ترکیب آنها منیزیوم ،آمونیوم
و فسفات است .حدود یک درصد سنگها
از ترکیبات دیگر مثل سیستئین تشکیل
شدهاند.

عوامل مؤثّر در
سنگهای ادراری چیست؟
 حجم کم ادرار :عامل اصلی تشکیل
سنگهای ادراری کمبود حجم ادرار در
مدت است .عواملی مانند مصرف
طوالنی ّ
کم آب ،ف ّعالیت و زندگی در محیط گرم
و ورزش منجر به کاهش حجم ادرار
میشوند .قب ً
ال توضیح داده شد که چگونه
کاهش حجم ادرار و غلیظ شدن آن منجر
به تشکیل سنگ میشود .برای کاهش
تشکیل سنگ باید حجم ادرار را به  1/5تا
 2/5لیتر رساند.
تشکیل

 رژیم غذایی :رژیم غذایی مطمئناً در
بروز سنگهای ادراری مؤثّر است .با وجود
آنکه کلسیم شایعترین ما ّدة موجود در
سنگهای ادراری است ،ا ّما میزان کلسیم
موجود در رژیم غذایی بهندرت در تشکیل
سنگ مؤثّر است .حتّی تحقیقات نشان
دادهاند که کاهش کلسیم مصرفی و موا ّد
حاوی کلسیم مانند شیر و ماست ،معموالً

مناسبتاهي فصلي
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منجر به افزایش احتمال تشکیل سنگهای ادراری میشود .بنابراین
متخصص به شما تجویز کند ،میزان
فقط در مواردی که پزشک
ّ
کلسیم مصرفی را کاهش دهید.
نکتة مهم در رژیم غذایی میزان نمک (سدیم) مصرفی است.
هرچه میزان سدیم مصرفشده بیشتر باشد ،منجر به افزایش بیشتر
در کلسیم ادرار میشود .در نتیجه احتمال تشکیل سنگ را افزایش
میدهد .بنابراین باید مصرف نمک به هر شکل در رژیم غذایی به زیر
دو تا سه گرم در  24ساعت کاهش یابد .این بدان معنی است که
هیچگونه نمکی نباید به هیچ غذایی اضافه شود و هیچ غذای شوری
مثل دوغ ،پنیر ،خیارشور و زیتون شور و  ...نباید مصرف شود.
مهماند ،ا ّما از
اگزاالت موجود در ادرار در تشکیل سنگهای ادراری ّ
آنجا که این ما ّده از متابولیسم مواد در بدن حاصل میشود و مصرف
اهمیت کمی دارد ،بنابراین محدود کردن
خوراکی موا ّد حاوی اگزاالت ّ
مصرف غذاهای حاوی اگزاالت زیاد فقط در موارد خاص و با نظر
متخصص تجویز خواهد شد .منبع اصلی اگزاالت در رژیم
پزشک
ّ
غذایی شامل سبزیجاتی با برگ سبز بزرگ ،چای و قهوه است.
میزان پروتئین حیوانی مصرفی هم منجر به اسیدی شدن ادرار
میشود و هم میزان اسید اوریک تولیدشده در بدن را افزایش میدهد
و بدین ترتیب احتمال تشکیل سنگهای اسید اوریکی و کلسیمی را
افزایش میدهد.

 چاقی به خودی خود یک عامل خطر است و با اسیدی کردن
ادرار احتمال تشکیل سنگ را افزایش میدهد.
 کارهای کمتح ّرک و پشت میز نشینی از سایر عوامل خطر
محسوب میشوند.
 نژاد سفیدپوست بیش از سیاهپوستان و آقایان بیش از
خانمها در معرض خطر تشکیل سنگ ادراری هستند .سابقة فامیلی
نیز در افزایش خطر سنگ مؤثّر است.
 بیماریهای خاص مثل بیماریهای رودهای ،اسهال مزمن،
غدة پاراتیروئید و
دیابت ،بیماریهای ارثی و ژنتیکی خاص ،پرکاری ّ
 ...میتوانند احتمال تشکیل سنگهای ادراری را افزایش دهند.
مکمل غذایی باید با نظر پزشک مصرف
 مواد و ویتامینهای ّ
شوند .گاه مصرف ویتامین  Cزیاد و گاه مصرف کلسیم غیرالزم
میتواند احتمال تشکیل سنگ را افزایش دهد.

عالئم سنگهای ادراری چیست؟
ّ
محل آنها بستگی
عالئم مربوط به سنگهای ادراری به اندازه و
دارد .سنگ ادراری ممکن است بدون عالمت باشد و بهطور اتّفاقی
کشف شود ،حتّی گاهی سنگهای بسیار بزرگ -که منجر به تخریب
کلیه میشوند -ممکن است عالمت واضحی نداشته باشند.
درد پهلو ،درد شدید پهلو با انتشار به کشالة ران و حتّی ناحیة
تکرر ادرار و سوزش
تناسلی ،ته ّوع و استفراغ ،وجود خون در ادرارّ ،
ادرار و درد بیضه در آقایان میتواند از عالئم سنگهای ادراری باشد.
سنگهای ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟
وقتی شخصی با عالئم مشکوک مراجعه میکند ،پزشک با انجام
بررسیهایی مثل آزمایش ادرار ،عکس سادة شکم ،سونوگرافی و یا
ّ
محل
سیتیاسکن نهایتاً به تشخیص میرسد و بر اساس اندازه و
سنگ برای درمان مناسب اقدام میکند .در مواردی که شخصی
مکرر شده باشد ،بررسیهای متابولیک برای
دچار سنگهای
ّ
متعدد و ّ
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تشخیص عامل مؤثّر در تشکیل سنگ و احتماالً درمان آن الزم است.
چگونه سنگ ادراری درمان میشود؟
عوامل مختلفی در انتخاب نوع درمان سنگهای ادراری مؤثّر است
ّ
محل سنگ و عالئم حاصل از سنگ .پزشک
ازجمله اندازة سنگ،
جراح کلیه و مجاری ادرار تصمیمگیرندة نهایی در
ّ
متخصص ّ
درمان سنگهای ادراری است .بهطور مثال در سنگ کوچک
داخل کلیه فقط به مصرف مایعات توصیه میشود و
سنگهای کوچک داخل حالب با تجویز داروی مناسب
درمان میشود .در سنگهای بزرگ داخل کلیه
جراحی الزم است.
سنگشکنی بروناندامی یا عمل ّ
سنگهای حالب -که امکان دفع با دارو را نداشته
جراحی
باشند -نیز باید تحت سنگشکن یا ّ
قرار گیرند .عفونت همراه با سنگ ،درد مقاوم
و صدمة کلیه در اثر انسداد ناشی از سنگ از
جراحی کلیه است.
موارد اورژانس ّ
مهمی که بیماران باید بدانند،
نکات ّ
عبارت است از:
ِ
 نداشتن عالمت و نبود درد نشانة
دفع سنگ و رفع مشکل نیست.
زمان خاتمة درمان را باید از پزشک
متخصص سؤال کرد.
ّ
 انسداد لولة حالب با سنگ به
مدت طوالنی میتواند منجر به صدمة کلیه
ّ
شود ،بنابراین نمیتوان برای دفع سنگ
مدت طوالنی منتظر ماند.
ّ
تشکیل

از
پیشگیری
سنگهای کلیوی
پزشک معموالً برای جلوگیری
از تشکیل سنگهای جدید در
افرادی که مبتال به سنگ
ادراری شدهاند ،سؤاالتی
مطرح میکند مثل سابقة
فامیلی ،بیماری مزمن
و دائمی (مانند نقرس،
دیابت و اسهال مزمن)،
رژیم غذایی ،شغل و
شرایط محیط زندگی.
سپس در صورت
امکان باید سنگهای
قبلی که دفع شده و یا
جراحی خارج
با عمل ّ
شدهاند ،تحت آزمایش
قرار گیرند و جنسشان
مشخّ ص شود .هر فرد
معموالً در طول زندگی
فقط یک نوع سنگ
میسازد.
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در انتها و در صورت صالحدید پزشک ،آزمایشهای بررسی
خاصی که ممکن
متابولیک از خون و ادرار انجام میگیرد تا شرایط ّ
است باعث بروز سنگهای جدید شود ،تشخیص داده شده و در
جراحی کلیه و
صورت امکان درمان شود .در نهایت پزشک
ّ
متخصص ّ
مجاری ادرار ممکن است از روشهای مختلفی برای کاهش احتمال
تشکیل سنگهای جدید در فرد استفاده کند ،مثل تجویز داروها یا
رژیم غذایی خاص .بیمار باید بداند که این اقدامها احتمال تشکیل
حد زیادی از تشکیل سنگهای
سنگ را به صفر نمیرساند ،ا ّما تا ّ
جدید یا بزرگ شدن سنگهای موجود جلوگیری میکند.
اقدامات انجامشده و رژیم غذایی برای جلوگیری از تشکیل
سنگهای ادراری برای افراد مختلف متفاوت است ،ا ّما نکات
مشترک زیادی نیز دارد.
 آب فراوان بنوشید
دو نکتة اساسی در مورد نوشیدن آب وجود دارد .اوالً آنچه
مهم است حجم ادرار  24ساعته است کهباید به حداقل دو لیتر
برسد .بنابراین اگر فرد در شرایطی است که آب مصرفشده به
روشهایی مانند تعریق دفع میشود ،باید آب بیشتری مصرف
کند تا حجم ادرار حفظ شود .دوماً نوع آب مصرفی چندان
اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است مصرف آب کافی و تشکیل ادرار
ّ
کافی است.
 کمتر نمک بخورید
مصرف زیاد نمک میتواند احتمال تشکیل سنگهای کلسیمی،
اسید اوریکی و سیستئینی را افزایش دهد .توصیه میشود که افراد
روزانه حداکثر دو تا سه گرم نمک مصرف کنند .این بدان معنی است
که نه تنها غذاهای محتوی نمک زیاد نباید مصرف شود ،بلکه
هیچگونه نمکی به غذاهای مصرفی نباید اضافه شود و
غذاها باید بدون نمک طبخ شوند .غذاهای محتوی
نمک زیاد عبارتاند از :دوغ ،پنیر ،خیارشور،
زیتون شور ،ترشیجات ،کنسروها ،سوسیس
و کالباس ،غذاهای آماده و فستفودها.


میوه و سبزی بخورید
میوه و سبزیها عموماً
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محتوی پتاسیم ،منیزیوم ،فیبرها ،سیترات و آنتیاکسیدانها هستند
که میتوانند در جلوگیری از تشکیل سنگ مفید باشند.
 گوشت به مقدار کافی مصرف کنید؛ نه زیاد و نه کم
توجه به موا ّد تشکیلدهندة گوشت و محصوالت حاصل از
با ّ
سوختوساز آن ،توصیه میشود که در  24ساعت بین  150تا 200
گرم موا ّد گوشتی مصرف شود.

 موا ّد غذایی با اگزاالت باال مصرف نشود
مهمی در تشکیل سنگهای ادراری اگزاالت
اگزاالت ادرار نقش ّ
کلسیم دارد ،ا ّما قسمت بیشتر اگزاالت در بدن تولید میشود و به
مصرف آن در رژیم غذایی ارتباط ندارد .به هر حال در صورت زیاد
بودن اگزاالت در ادرار فرد ،به وی توصیه خواهد شد که اوالً از مصرف
موا ّد غذایی حاوی اگزاالت زیاد مثل سبزیجات با برگ پهن مانند
جدا ً خودداری شود .ثانیاً کلسیم خوراکی
اسفناج ،بادام و ریواس ّ
بیشتر مصرف شود ،زیرا کلسیم با اگزاالت در روده ترکیب میشود و
مانع از جذب آن خواهد شد.
 کلسیم طبق نظر پزشک مصرف شود
مصرف کلسیم غذایی بهندرت احتمال تشکیل سنگهای ادراری را
جراحی کلیه
افزایش میدهد و فقط در صورتی که پزشک
ّ
متخصص ّ
و مجاری ادرار صالح بداند باید مصرف آن در رژیم غذایی را محدود
کرد .بنابراین مصرف موا ّدی مثل شیر و ماست باید طبق معمول باشد،
ا ّما در مورد کلسیمهای دارویی (قرصهای کلسیم) حتماً با پزشک
خود مشورت کنید.
سخن پایانی
هر فردی که برای اولین بار دچار سنگهای ادراری میشود ،زمینة
تشکیل سنگهای بعدی را نیز دارد .بنابراین بهتر است به پزشک
مراجعه کند و تحت بررسیهای الزم قرار گیرد و راهنمایی الزم برای
کاهش احتمال تشکیل سنگهای بعدی را دریافت کند.

مؤسسة فنّاوريهاي
*
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي ّ
ّ
نوين پزشكي مهر
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،ساختمان حکیم
تلفن33115066 :

تقويم سالمت آبان و آذر
مناسبت
روز ملّي ّ
اطالعرساني هپاتيت ،آغاز هفتة پیشگیری از
مسمومیتها

روز

ماه

1

آبان

روز جهانی کاردرمانی

5

‘‘

روز جهانی سکتة مغزی

7

‘‘

روز راديولوژي (كشف اش ّعة )X

17

‘‘

روز جهانی پنومونی (عفونت ریه)

21

‘‘

روز جهاني ديابت و آغاز هفتة حمايت از بيماران كليوي

23

‘‘

روز جهانی مبارزه با ايدز

10

آذر

روز جهانی معلولين

12

‘‘

روز جهاني داوطلبان سالمت و روز رابطان بهداشت

14

‘‘

مناسبتاهي فصلي
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خارش پوست
و علل آن
خارش منتشر از شایعترین
علل مراجعة بیماران به
درمانگاههای پوست است که
گاه زندگی روزم ّرة فرد را دچار
مشكل ميكند.
دکتر رعنا رفیعی

*

علل خارش
 خارش ناشی از اختالالت اولیة پوست (ناشی از التهاب،
خشکی پوست یا سایر صدمات وارد شده به پوست).
 خارشی که در جریان بیماریهای سیستمیک (داخلی)
در پوست ایجاد ميشود (ناشی از عدم تعادل در گیرندههای
عصبی).
 خارش نوروپاتیک که در اثر صدمه به هر قسمتی در
حسی آوران ایجاد ميشود (مانند بیماری زونا،
مسیر اعصاب ّ
مولتیپل اسکلروزیس و تومورهای مغزی).
 خارش سایکوژنیک (روانزاد) :ناشی از اختالالت روانی.
خارش به ع ّلت بیماریهای پوستی


درماتیت آتوپیک (اگزمای سرشتی)

خارش در اثر عواملی مانند تعریق ،تغییرات ناگهانی درجة
حرارت ،لباس پوشیدن ،درآوردن لباس و تماس مستقیم با
الیاف پشمی منجر به حمالت شدید خارش در این افراد
شدت خارش در درماتیت آتوپیک به عوامل روحی
ميشودّ .
مرتبط است .عوامل استرسزایی مانند اضطراب و افسردگی
ميتوانند آن را تشدید كنند .خارش شبانه از مشکالت اصلی
حس
این بیماران است .باال بردن درجة حرارت پوست ،آستانة ّ
محرکهای خارش کاهش
خارش در گیرندهها را نسبت به
ّ
ميدهد ،بنابراین خارش با گرما تشدید ميشود.
آنتیهیستامینهای خوراکی در بعضی از انواع خارشها
بیتأثیرند که نشاندهندة آن است که الیاف عصبیاي که به
حساس نيستند ،نیز نقش مه ّمی در ایجاد خارش دارند.
هیستامین ّ
خاراندن مداوم پوست در بیماریهایی مانند درماتیت
آتوپیک (اگزمای سرشتی) و پسوریازیس (بیماری صدف)
منجر به صدمة بیشتر به پوست ميشود و چرخة خارش و
خاراندن را تشدید ميكند .چرمی شدن پوست در اثر خارش
شیرین عصبی بهطور شایع در پشت گردن ،مچ دست ،مچ پا،
باسن و ناحیة تناسلی ایجاد ميشود که نشاندهندة جنبة

خارش شایعترین مشکل پوستی در
افراد باالتر از  65سال است .علل آن
خشکی پوست ،بیماریهای التهابی
پوست ،اگزمای خفیف ،بیماری
گال ،بیماریهای داخلی ،مصرف
مخدرها یا بعضی
داروهایی مانند
ّ
ضد فشار خون است،
از داروهای ّ
ا ّما خشکی پوست مهمترین عامل
است.
روانی خارش است .معموالً قسمت میانی پشت طبیعی به نظر میرسد ،زیرا
بیمار به این نواحی دسترسی ندارد .خارش عصبی بهطور مشخّ ص همراه با
احساس درد و سوزش است.
در درماتیت آتوپیک عالوه بر خارش ،احساس سوزش به دنبال خاراندن نيز
ایجاد ميشود .خارش درماتیت آتوپیک در فصول سرد سال با تغییر رطوبت
تشديد ميشود .اکثر بیماران مبتال به خارش پوستی از تشدید خارش در
هنگام خواب نيز شکایت دارند.


پسوریازیس (بیماری صدف)

در مبتالیان به پسوریازیس  %77بیماران از خارش شكايت ميکنند .در
بیشتر موارد خارش در مناطقی از پوست ایجاد ميشود که ضایعات قابل دید
پسوریازیس وجود ندارد (خصوصاً خارش سر شایع است).

توجه :در بیمارانی که خارش شبانه در افراد دیگر فامیل نیز وجود دارد،
ّ
حتماً باید بیماری گال رد شود.
خارش ناشی از بیماریهای داخلی
یکسوم از بیماران مبتال به خارش منتشر ،یک بیماری زمینهای دارند.
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مشخص كردن
بهترین روش،
عامل ایجادکنندة خارش و
درمان آن است .بیماران باید از
لباسهاي نازک استفاده كنند.
حرارت اتاق فرد بايد کم باشد.
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دیابت قندی :خارش نواحی تناسلی یک تظاهر شایع
بیماری است و به علّت عفونت قارچی کاندیدا ایجاد
ميشود .خارش محدود سر و اندام تحتانی ميتواند تظاهری
از درگیری عصبی دیابتی باشد.
بیماریهای خونی :خارش در پلیسیتمیورا (پرخونی) و
بدخیمیهای خونی اغلب شدید است .خارش ناشی از آب
ممکن است چندین سال قبل از ایجاد پرخونی وجود داشته
باشد .سي تا پنجاه درصد این بیماران دچار خارش ميشوند.
فقر آهن :خارش در اين بيماري به صورت موضعی یا
منتشر است (خصوصاً در نواحی دستگاه تناسلی که خارش
آنها به درمان با آهن پاسخ ميدهد) .کمبود آهن میتواند
ناشی از پلیسیتمیورا ،سایر بدخیميها یا بیماریهای
سیستمیک باشد .کنترل بیمار از نظر خونریزی گوارشی
بسیار مهم است.

خارش در بیماریهای بدخیم :خارش در هر بدخیمیاي
ميتواند وجود داشته باشد .اصوالً در خارش مداوم غیرقابل
توجیه در بیماران یا هنگامی که خارش منتشر به درمانهای
معمول جواب نميدهد ،بررسی از نظر بدخیميهای داخلی
توصیه ميشود .خارش ميتواند اولین تظاهر بیماری باشد و
سالها قبل از تشخیص بدخیمی وجود داشته باشد .ارتباطی
شدت و وسعت خارش با گستردگی بدخیمی وجود ندارد.
بین ّ

  خارش دارویی :عارضة مصرف هر دارویی در پوست
ميتواند خارش باشد .واکنشهای خارشدار کهیری یا
سرخکیشکل است.
خارش در افراد مسن :خارش شایعترین مشکل
پوستی در افراد باالتر از  65سال است .علل آن خشکی
پوست ،بیماریهای التهابی پوست ،اگزمای خفیف ،بیماری
مخدرها یا
گال ،بیماریهای داخلی ،مصرف داروهایی مانند ّ
ضد فشار خون است ،ا ّما خشکی پوست
بعضی از داروهای ّ
مهمترین عامل است .در بعضی از افراد مسن نیز با وجود
خارش ،خشکی پوست وجود ندارد.

بررسیهای آزمایشگاهی در موارد خارش منتشر با علّت ناشناخته ضروریست
که شامل شمارش کامل سلولهای خونی ،تستهای عملکرد کبدی ،کلیوی و
تیروئید ،بررسی مدفوع از نظر انگل ،رادیوگرافی ریه ،سيتياسكن قفسة سینه
و شکم و نمونهبرداری از پوست و  ...است.
علل خارش ناشی از بیماری سیستمیک داخلی

نارسایی مزمن کلیه :خارش در پنجاه درصد بیماران ،خصوصاً بیمارانی
که تحت درمان دیالیزند ،ایجاد ميشود .این بیماران اغلب پوست خشکی دارند،
ولی به کار بردن موا ّد مرطوبکننده اثر تسکینی چندانی ندارد.
کلستاز (انسداد صفراوی) :خارش در انسداد صفراوی اغلب گسترده
است و بهطور مشخّ ص در کف دست و پا احساس ميشود.
بیماریهای غدد درونریز :خارش منتشر ميتواند اولین تظاهر ناشی
از پرکاری تیروئید باشد (ناشی از اثر مستقیم هورمون تیروئید روی پوست).
خارش محدود یا گسترده ممکن است در کمکاری تیروئید نیز وجود داشته
باشد ،ولی شیوع آن کمتر از پرکاری تیروئید است .پوست بیماران مبتال به
کمکاری تیروئید اغلب خشک و همراه با خارش است.

خارش سایکوژنیک (روانزاد)
این نوع خارش هنگامی مطرح ميشود که علل دیگر
شدت خارش با حاالت هیجانی ارتباط
خارش رد شده باشدّ .
دارد .وجود ضایعات پوستی در قسمت فوقانی میانی پشت
نشاندهندة یک بیماری پوستی است و عدم وجود آن در این
ناحیه نشاندهندة آن است که خارش به علل دیگری مانند
اختالالت داخلی یا خارش عصبی ایجاد شده است.
درمان خارش
مشخّ
ص كردن عامل ایجادکنندة خارش
بهترین روش،
و درمان آن است .بیماران باید از لباسهاي نازک استفاده
كنند .حرارت اتاق فرد بايد کم باشد .دوش گرفتن با آب
متمایل به سرد قبل از خواب کمککننده است .درمانهای
متخصص پوست تجویز ميكند.
موضعی و خوراکی را نیز
ّ
تخصصی درموپاتولوژی
* فلوشیپ
ّ
نشانی :خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن33541001-2:
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داليل و عالئم سكتة مغزي

به مناسبت روز جهانی سكتة مغزي

سکتة مغزی زمانی رخ ميدهد که خونی که مسئول تغذیة قسمتی از مغز است ،قطع
شود یا شدیداً کاهش پیدا کند که این مسئله سبب ميشود كه بافت مغز از اکسیژن
و غذا محروم شود .در عرض چند دقیقه سلولهای مغز شروع به مردن و نابود شدن
ميكنند .سکتة مغزی یک موقعیت اورژانس و فوریت پزشکی است .درمان سریع و
بدون درنگ تعیینکننده و حیاتی است .با انجام اقدامات سریع و زودهنگام ميتوان
بالقوه و محتملالوقوع آن را به حداقل
آسیب و صدمة مغزی و نیز عوارض و عواقب
ّ
رساند.
دکتر حسامالدین اصغرنیا

*

عالئم سکتة مغزی
 اختالل در راه رفتن به صورت تلوتلو خوردن ،سرگیجههای
ناگهانی ،از دست رفتن تعادل و از دست دادن هماهنگی.
 اختالل در تکلّم و درک و فهم کلمات به صورت از قلم انداختن
کلمات و لغات ،یا اینکه بيمار نتواند آنها را خوب ادا کند و در درک
و فهم سخنان ،مشکل داشته باشد.
حسی صورت ،بازو یا پا،
 فلج ،لرزش ،از کار افتادگی ،کرختی و بی ّ
حسی ناگهانی ،ضعف و فلج صورت ،بازو یا پا كه خصوصاً
کرختی و بی ّ
در یک طرف بدن ایجاد ميشود .همچنين ممكن است در زمان
لبخند زدن ،لبها و دهان تقارن خود را از دست بدهند.
 اختالل بینایی در یک چشم یا هر دو چشم ممکن است ايجاد
شود .همچنين ممكن است بهطور ناگهانی دید ل ّکهدار ،تیره ،مهآلود
یا سیاه در یک چشم یا هر دو چشم رخ دهد یا بیمار دوبینی داشته
باشد.
 سردرد :سردرد ناگهانی و شدید که ممکن است با ته ّوع ،سرگیجه
و با تغییر در هوشیاری همراه باشد.
انواع سکتة مغزی
 به علّت انسداد سرخرگ (سکتة ایسکمیک)
 به علّت پارگی رگ و نشت خون به داخل نسج مغز یا فضاهای
مغزی (سکتة هموراژیک)
 به علّت قطع ناگهانی و گذرای جریان خون در مغز (سکتة مغزی
گذرا یا .)TIH
سکتة ایسکمیک
حدود  85درصد سکتههای مغزی را شامل ميشود و زمانی رخ
ميدهد که سرخرگهای مغز باریک شوند یا انسداد یابند که این
شدت کاهش پیدا کند .سکتة
مسئله باعث ميشود كه جریان خون به ّ
ایسکمیک شامل موارد زير است:
سکتة ترمبوتیک :وقتی رخ ميدهد که در یکی از سرخرگهایی
که خون مغز را تأمین ميكنند ،یک لختة خون (ترومبوس) تشکیل
شود .این لخته اغلب ممکن است به دليل رسوب چربی (پالک) که
تجمع ميیابد و موجب کاهش جریان خون ميشود
در سرخرگها ّ
ّ
(آترواسکلروز یا تصلب شرایین) باشد.

سکتة آمبولیک :زمانی رخ ميدهد که یک لختة خون یا سایر موا ّد
باقیمانده ،در فاصلهای دورتر از مغز تشکیل شود (عموماً در قلب) و
سپس از طریق جریان خون به سرخرگ باریکتر انتقال یابد و در آنجا
منزل گزیند .این شکل از لختة آمبولی (آمبولوس) نامیده ميشود.
سکتة هموراژیک (خونریزی)
زمانی رخ ميدهد که یک رگ خونی موجود در مغز سوراخ یا
پاره و تخریب شود .علّت آن فشار خون باالی کنترلنشده یا نقاط
کممقاومت و ضعیف موجود در دیوارههای کنترلنشده یا نقاط
کممقاومت و ضعیف موجود در دیوارههای عروق خونی موسوم به
آنوریسم است .یک علّت نادرتر خونریزی ،نوعی ناهنجاری عروقی
موسوم به ناهنجاری شریانی -وریدی است که یک درهم پیچیدگی
غیرطبیعی عروق خونی با دیوارهای نازک و مادرزادی است.
انواع سکتههای هموراژیک
خونریزی داخل مغزی ( :)ICHدر خونریزی داخل مغزی ،رگ
خونی داخل مغز پاره ميشود و به اطراف مغز نشت ميکند و به
سلولهای مغزی آسیب ميرساند .سلولهای مغزی اطراف این نشت
و تراوش از خون محروم ميشوند و آسیب ميبینند .فشار خون باال،
ضربه ،ناهنجاریهای عروقی ،استفاده از داروهای رقیقکنندة خون و
سایر عوارض و موقعیتها ممکن است موجب خونریزی داخل مغز
شوند.
خونریزی زیر عنکبوتیه :در این نوع خونریزی ،سرخرگ روی سطح
مغز یا نواحی نزدیک به آن ،ترکیده و پاره ميشود و به فضای بین
سطح مغز و جمجمه نشت ميکند .این نوع خونریزی اغلب با سردرد
ناگهانی و شدید مشخّ ص ميشود .خونریزی زیر عنکبوتیه عموماً به
دليل پارگی یک آنوریسم ایجاد ميشود .بعد از خونریزی ،عروق خونی
داخل مغز دچار تنگی (وازواسپاسم) ميشود که خود باعث محدودیت
در خونرسانی به سایر قسمتهای مغز و سبب آسیبدیدگی سلولهای
مغزی ميشود.
سکتة مغزی گذرا یا TIH
در این نوع سکتة مغزی ،خالصهای از عالئم سکتة مغزی ایسکمیک
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تهیه و تأمین خون
بروز ميکند .این حالت به علّت کاهش مو ّقتی در ّ
در بخشی از مغز به وجود ميآید TIH .اغلب حدود پنج تا پانزده
دقیقه به طول ميانجامد .در هر صورت در عرض حداکثر  24ساعت
اول ،عالئم سکته فروکش خواهد کرد .در  TIHعالئم و نشانههای
ثابت ،بادوام و همیشگی به جا نميمانند ،چرا که انسداد ،مو ّقتی است،
ولی بیش از نیمی از افرادی که عالئم و نشانههای آنها به ظاهر از
مجددا ً دچار سکتة مغزی کامل ميشوند که علّت آن
بین رفته استّ ،
آسیبهای وسیع مغز است.
عوامل خطر در سکتة مغزی (علل قابل درمان)
 فشار خون باال :احتمال بروز سکتة مغزی با باال رفتن فشار خون
افزایش ميیابد.
 کشیدن سیگار یا در معرض دود بودن
 کلسترول باال :سطح کلسترول باالی 200
 دیابت
 اضافهوزن یا چاقی ،عدم ف ّعالیت فیزیکی
 بیماریهای قلبی -عروقی :شامل نارسایی قلبی ،نقص قلبی،
عفونت قلبی ،ریتمهای غیرعا ّدی قلب
 استفاده از بعضی انواع قرصهای پیشگیری از بارداری یا درمان
با هورمون حاوی استروژن
مخدر غیرمجاز مانند
 اعتیاد به الکل و استفاده از داروهای ّ
کوکائین و آمفتامین.
سایر عوامل خطرزا
 سابقة فردی یا خانوادگی سکتة مغزی ،حملة قلبی یا
TIH
سن  55سال یا باالتر از آن
ّ 
 نژاد :در نژاد آفریقایی -آمریکایی نسبت به سایر افراد
احتمال بروز سکتة مغزی بیشتر است.
عوارض
ّ
سکتة مغزی در بعضی مواقع باعث ایجاد ناتوانیهای موقتی
و گاه دائمی و همیشگی ميشود .عوارض ممکن است شامل
موارد زیر باشد:
 فلج شدن یا فقدان و از دست دادن حرکت ماهیچهای:

گاهی اوقات کمبود یا عدم جریان خون در مغز ميتواند باعث
فلج شدن یک سمت بدن یا از دست دادن کنترل ماهیچههای
مشخّ ص از بدن مثل ماهیچههای یک طرف صورت یا یک
دست شود .همچنين ميتواند موجب به وجود آمدن
مشکالت در پارهای از ف ّعالیتهای روزانه مثل راه رفتن،
غذا خوردن یا لباس پوشیدن شود .این احتمال وجود
دارد که با انجام ورزشدرمانی ،شاهد بهبود در حرکت
ماهیچه یا قسمت فلجشده باشیم.
 اختالل در تک ّلم یا اختالل در بلع :این احتمال وجود
دارد که سکتة مغزی باعث شود كه کنترل کمتری روی حرکات
ماهیچههای دهان و یا گلوی بیمار وجود داشته باشد و این مسئله
صحبت کردن ،بلع یا خوردن را برای وی دشوار سازد.

 فقدان و از دست دادن حافظه یا اشکال و دشواری در فکر

کردن :بسیاری از افرادی که سکتة مغزی را از سر گذراندهاند ،مواردی
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از فقدان حافظه را تجربه ميکنند .بعضي ممکن است مشکالتی در
زمینة فکر کردن ،تصمیمگیری و موارد تفهیمی و استداللی داشته
باشند .این عوارض و مشکالت ممکن است با درمانهای توانبخشي
بهبود یابد.
 مشکالت احساسی :افرادی که سکتة مغزی را تجربه کردهاند،
ممکن است مشکالت بیشتری در زمینة کنترل احساسات و عواطف
خود داشته باشند یا دچار افسردگی شوند.
 درد :ممکن است بعضی از افرادی که دچار سکتة مغزی
حسی ،کرختی یا سایر احساسات عجیب و غریب
شدهاند ،درد ،بی ّ
در بخشهایی از بدن خود -که تحت تأثیر سکته قرار گرفته است-
داشته باشند .برای مثال بیمار ممکن است احساس خارش یا سوزش
ناخوشایندی در اندامهای مبتال داشته باشد .بعضی از افراد نسبت به
حساس ميشوند.
تغییرات دما بهخصوص به سرمای زیاد ّ
 تغییرات رفتاری :این امکان وجود دارد که افرادی که سکتة
مغزی داشتهاند ،گوشهگیر شوند ،کمتر در اجتماع حضور پیدا کنند
یا تحریکپذیرتر شوند .ممکن است توانایی مراقبت از خود را از
دست بدهند و حتّی نیاز به سرپرست یا پرستاری برای برآورده کردن
روزمرة خود پیدا کنند.
نیازهای روزانه یا انجام کارهای
ّ
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
*
ّ
نشانی :گلسار ،روبهروی پمپ بنزین ،جنب داروخانة دکتر فخار
تلفن33119254 :
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نارسايي كليه خبر نميدهد!
دکتر پگاه آقاجانزاده

*

هر آدم سالمی دو کلیه به شکل لوبیا ،به رنگ قرمز مایل به قهوهای و به اندازة مشت بستة خودش،
کنار ستون فقرات دارد .کلیهها روزانه حدود دویست لیتر خون را تصفیه میکنند و از آن ،حدود دو
لیتر آب اضافی و موا ّد زاید غربال و از طریق مجاری ادراری دفع میکنند .تنظیم فشار خون ،تعادل
الکترولیتی و تولید سلولهای قرمز خون به عهدة کلیههاست .چنانچه کلیهها یک روز وظایف خود را
بهدرستی انجام ندهند ،عملکرد اکثر ارگانهای بدن ،بهویژه قلب مختل میشود .از آنجا که نارسایی
کلیه در ابتدا هیچ عالمتی ندارد ،الزم است که تمام افراد با عملکرد آن آشنا شوند .همچنین این
عضو بدن هورمونهایی نیز تولید میکند ازجمله رنین که فشار خون را تنظیم میکند؛ به همین
مهم
دلیل است که نارسایی کلیوی مزمن اغلب با پرفشاری خون همراه است .اریتروپویتین هورمون ّ
ترشّ حی دیگری است که در تولید گلبولهای قرمز خون در مغز استخوان اثر میگذارد .کمبود این
هورمون بر اثر نارسایی کلیوی باعث کمخونی بیمار میشود .ف ّعال شدن ویتامین دی -که باعث
توسط روده میشود -نیز در کلیهها صورت میگیرد؛ بعد از آغاز یک بیماری کلیوی،
جذب کلسیم ّ
آن نیز کمتر تولید میشود .به كاهش شديد عملكرد كليه ،نارسايي كليه ميگويند .اين نارسايي به
دو نوع مزمن و حاد تقسيم ميشود .اگر كليهها به صورت ناگهاني از كار بيفتند ،مث ً
ال فردي در اثر
اسهال یا استفراغ ،حجم زيادي از مایع را از دست بدهد ،به نارسايي حاد مبتال ميشود .از دست
دادن خون ،ميزان كاركرد كليه را -كه عضوي پرخون است -به خطر مياندازد و باعث ميشود در
مدت كوتاهي کلیه از كار بيفتد و نارسايي حاد ايجاد شود ،ا ّما اگر عملكرد طبيعي كليهها بهتدريج
ّ
با اشكال مواجهشود ،نارسايي مزمن رخ داده است.
افرادی که بیشتر در معرض بیماریهای کلیوی قرار دارند ،عبارتاند از:
افراد باالی شصت سال ،بیماران دیابتی ،افراد با فشار خون باال ،افرادی با سابقة بیماریهای قلبی
و سکتة مغزی یا سابقة خانوادگی از بیماریهای کلیوی ،افراد سیگاری و افراد چاق.
در نهایت ،با افزایش سن ،کارکرد کلیهها کمتر میشود .در واقع از شصت سالگی به بعد ،در ازای
هر ده سال ،ده درصد از عملکرد کلیهها کاسته میشود.
شایعترین عللی که منجر به نارسایی مزمن کلیه میشوند ،دیابت و در مرحلة دوم پرفشاري
اهمیت زیادی دارد ،یعنی هرچه این دو زودتر
خون است .در تأثیر این دو روی عملکرد کلیه ،زمان ّ
تشخیص داده و درمان شوند ،از بین رفتن کلیه نیز کندتر خواهد شد .سایر علل شایع شامل موارد
زیر است:
 عفونتهای میکروبهایی مانند استرپتوکوک
ضد درد و همچنین داروها یا
سمی ،خصوصاً برخی داروها ازجمله داروهاي ّ
 جذب موا ّد ّ
نوشیدنیهای گیاهی
 بيماريهاي مادرزادي مانند بیماریهای كيستیک كليه




سنگهای کلیوی
بزرگي پروستات.

يكي ديگر از علّتهاي شيوع بيماري
در کودکان تنگي ابتدا يا انتهاي حالب
است .اين بيماري مادرزادي ممكن
است با عوارضي همچون دلدرد،
دلپيچه ،گريه و بيقراري ،بياشتهايي
بچهاي
و كاهش وزن همراه باشد .اگر ّ
بيش از يكبار به عفونت ادراري مبتال
شود ،بايد حتماً تحت بررسي قرار گيرد.
بیماریهای کلیوی در آغاز اغلب
خاصی ندارند و به همین دلیل
عالئم ّ
اغلب این بیماریها دیر تشخیص داده
میشوند .بهطور کلّی عدم کارکرد
کلیهها در موارد پرفشاری خون یا
بعد از آزمایش ادرار کشف میشوند.
شدت
حال آنکه تشخیص زود میتواند ّ
آسیبها را کم و یا حتّی متو ّقف کند.

شایعترین عالئم نارسایی کلیه
عبارتاند از:
 ته ّوع و استفراغ
 کاهش میزان ادرار
 خستگی مزمن
تورم ،بهخصوص در ناحیة مچ پا
ّ 
و دور چشم
 طعم نامطبوع در دهان و احساس
بویی شبیه به ادرار در بازدم
 تنگی نفس
 کاهش اشتها
توصیه میشود که پس از
ابتال به بیماریهای کلیوی از
میوههای کمپتاسیم مانند سیب،
نارنگی ،لیمو ،گریپفروت،
انگور ،گیالس ،توتفرنگی ،هلو،
آناناس ،هندوانه ،تمشک و
زغالاخته مصرف شود .همچنین
از میوههای پرپتاسیم مانند موز،
خرما ،پرتقال ،کیوی ،گالبی ،آلو،
شلیل ،زردآلو ،خربزه و میوههای
خشک کمتر استفاده شود.
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مشاهدة خون در ادرار
مشاهدة کف در ادرار
ایجاد ضایعات پوستی
کاهش حافظه.

الزم است که افراد به محض مشاهدة این عالئم ،بهخصوص تغییرات
ادرار به پزشک مراجعه کنند .تشخیص انواع بیماریهای کلیوی به
کمک آزمایش خون و ادرار و سونوگرافی انجام میشود.
چنانچه نارسايي حاد باشد ،با رفع عامل نارسايي برطرف ميشود،
ا ّما اگر مزمن باشد ،با مصرف دارو از بين نميرود .داروهاي نگهدارنده
كمك ميكند که بيمار به زندگي ادامه دهد ،ا ّما نارسايي باقي خواهد
ماند .توصیه میشود که پس از ابتال به بیماریهای کلیوی از میوههای
کمپتاسیم مانند سیب ،نارنگی ،لیمو ،گریپفروت ،انگور ،گیالس،
توتفرنگی ،هلو ،آناناس ،هندوانه ،تمشک و زغالاخته مصرف شود.
همچنین از میوههای پرپتاسیم مانند موز ،خرما ،پرتقال ،کیوی ،گالبی،
آلو ،شلیل ،زردآلو ،خربزه و میوههای خشک کمتر استفاده شود.
در مراحل اولية نارسايي كليه ممكن است به روشهاي مصنوعي
تصفية خون مانند دياليز نيازي نباشد و بيمار با مصرف دارو بيمارياش
را كنترل كند ،ا ّما اگر نارسايي كليه در مراحل پيشرفته باشد ،كليه
قادر نخواهد بود که عمل تصفية خون را بهخوبي انجام دهد و سموم
را از بدن خارج كند .بنابراين افراد مبتال بايد با روش مصنوعي دياليز
و در نهايت پيوند كليه درمان شوند .بیماران بین همودیالیز و دیالیز
صفاقی حقّ انتخاب دارند .در همودیالیز خون از رگ بازو برداشته
میشود و به سمت دستگاه دیالیز هدایت میشود .سپس خون تصفیه
و به داخل رگ باز میگردد .دیالیز با انجام این عمل تعادل اسید و باز
و مقدار آب و موا ّد محلول در بدن را کنترل میکند.
یکی از مهمترین اقدامات پیش از شروع همودیالیز آماده کردن
یک راه عروقی برای اتّصال به دستگاه دیالیز است ،یعنی محلّی از
بدن شما که بتوان از آن خون را خارج کرد و دوباره به بدن بازگرداند.
این راه عروقی باید هفتهها یا ماهها پیش از شروع دیالیز آماده باشد.
این اتّصال عروقی خارج کردن و جایگزینی مؤثّرتر خون شما را با
عوارض کمتر ممکن میکند .در موارد همودیالیز صفاقی ،دو لیتر از
یک محلول به شکم وارد میشود .این ما ّده نقش تصفیهکننده را بازی
میکند که از ورای غشای صفاقی پاکسازی خون را انجام میدهد.
درمان دیالیز برای بسیاری از بیماران سخت است و زندگی را برای
آنها طاقتفرسا میکند .بنابراین پیوند کلیه روشی برای درمان است.
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تاهي فصلي
مناسب 

به افرادی که در معرض سنگ کلیه هستند یا سابقة
بروز آن را در خود یا فامیل دارند ،توصیه میشود که
از اسفناج ،ریواس ،چغندر ،کاکائو ،چای پُررنگ ،سبوس،
آجیل ،بادام و توتفرنگی -که حاوی اگزاالت فراوان
هستند -کمتر مصرف کنند.

با پيشرفتها و موقعيتهاي حاصلشده در پيوند كليه هم اكنون
پيوند كليه بهطور گسترده به عنوان بهترين شيوة درمان در اكثر
بيماران با نارسايي مزمن كليه تلقّي ميشود.

چگونه باید از کلیهها محافظت کرد؟

کلیهها گرانبها هستند و الزم است برای حفظ سالمتی آنها تغذیۀ
مناسبی داشته باشیم .روزی پنج واحد از میوهها و سبزیهای تازه
استفاده کنید .به افرادی که در معرض سنگ کلیه هستند یا سابقة
بروز آن را در خود یا فامیل دارند ،توصیه میشود که از اسفناج ،ریواس،
چغندر ،کاکائو ،چای پُررنگ ،سبوس ،آجیل ،بادام و توتفرنگی -که
حاوی اگزاالت فراوان هستند -کمتر مصرف کنند .برخالف تص ّور رایج،
مصرف لبنیات کمچرب منعی در این دسته از بیماران ندارد .همچنین
توصیه میشود که از مصرف غذاهای تند ،غذاهای آماده ،فستفود و
حاوی ادویه و چاشنیهای فراوان خودداری شود .کافئین موجود در
قهوه نیز دفع کلسیم از ادرار را افزایش میدهد .کاهش مصرف نمک
در غذا از دیگر نکات مهم در کنترل فشار خون ،جلوگیری از سنگ
و کاهش سرعت آسیب مزمن کلیوی است .كنترل قند خون در افراد
توجه به
ديابتي و كنترل فشار خون در افراد مبتال به پرفشاري خون و ّ
سطح کلسترول مهمترين اقدام براي پيشگيري از ابتال به نارسايي كليه
است .بنابراين اگر مبتال به فشار خون يا قند خون هستيد ،با پزشك
جدي بگيريد .در صورت
خود مشورت كنيد .عفونتهاي ادراري را ّ
مشاهدة عالئمیمانند سوزش ادرار ،کدورت و قرمز شدن رنگ ادرار،
تب و لرز شدید ،کمردرد یا درد دو طرف پشت در ناحیة پایین دندهها،
حتماً نزد پزشک بروید .نوشیدن آب زیاد در طول روز ،عدم مصرف
خودسرانة دارو ،عدم استفاده از دخانیات و الکل و کاهش استرس از
دیگر توصیهها برای جلوگیری از بروز یا تشدید بیماری یا نارسایی
کلیه است .افراد بهویژه افراد باالی پنجاه سال باید ساالنه یکبار
آزمایشهای الزم برای کنترل عملکرد کلیههای خود را انجام دهند.
تخصص نفرولوژی ،استادیار دانشگاه
* فوق
ّ
نشانی :کلینیک بیمارستان رازی و کلینیک بعثت

نان سفید برای زنان مسن افسردگی میآورد!

سالمانه :نان و برنج سفید (بدون سبوس) میتواند خطر ابتال به افسردگی را در بین زنان مسن افزایش دهد .به گزارش دیلیمیل ،تغییرات هورمونی
ناشی از غذاهای بدون سبوس ممکن است عالئم افسردگی را تقویت کند .در مقابل ،خوردن خوراکیهای سبوسدار و سبزیجات ،با این مشکل
مبارزه میکند .دانشمندان با بررسی ّ
اطالعات بیش از هفتاد هزار زن -که یائسگی را پشت سر گذاشتهاند -به وجود ارتباط بین مصرف کربوهیدرات
فرآوریشده با افسردگی پی بردند .هر چه مصرف این نوع کربوهیدراتها بیشتر شود ،قند خون در بدن باالتر میرود و هورمونهای بدن برای
کاهش آن واکنش نشان میدهند .این واکنش میتواند عامل تغییر خُ لق ،خستگی و دیگر عالئم افسردگی شود یا آنها
را تشدید کند .در مقابل ،رژیمهای غذایی سرشار از فیبر ،غالت با سبوس و سبزیجات این خطر را کاهش میدهد.
محقّقان ميگویند به مطالعات بیشتری نیاز است تا بتوان نتیجه را به همة مردم تعمیم داد .دکتر جیمز گنگ
ویش از دانشگاه کلمبیا -که سرپرست این گروه تحقيقاتي بود -گفت« :این یافته نشان میدهد كه دخالت
در رژیم غذایی ممکن است به عنوان درمان یا عامل پیشگیرنده برای افسردگی به کار رود» .نتیجة این
تحقیق در نشرية  The American Journal of Clinical Nutritionمنتشر شده است.
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عـفـونـتهـای تن ّفـسـی
عفونتهای دستگاه تن ّفسی فوقانی کودکان
از شایعترین علل مراجعه به پزشک و از
علل بستری شدن آنهاست که با مرگومیر
و از کار افتادگی و ترک مدرسه نیز همراه
است .عفونتهای تکرارشونده در کودکان
از مشکالت تشخیصی محسوب میشود.
بروز عفونتهای ویروسی یا آسم باید
جدیتری با پاتولوژی زمینه یا
با موارد ّ
*
دکتر سنبل طارمیان
ی ریوی ک ه در
برونشکتازی (یک نوع بیمار 
ترشّ
م در آنها
ی بهطور مزمن بست ه و حات ضخی 
ی نایژها 
آن لولهها 
جمع میشود) و اختالل کارکرد ایمنی افتراق داده شود .بیماریهای
متفاوتی میتوانند به این صورت تظاهر کنند ،مانند فیبروز سیستیک،
متعدد ،آنومالیهای مادرزادی دستگاه تن ّفسی
سندرمهای نقص ایمنی
ّ
یا در برخی اطفال حتّی یک نوبت بروز پنومونی شدید (عفونت ریوی)
یا پیامد وارد شدن جسم خارجی به راههای هوایی.
برحسب مطالعات اپیدمیولوژیک ،حدود شش درصد اطفال
زیر شش سال دچار عفونتهای تن ّفسی تکرارشونده میشوند .در
کشورهای توسعهیافته در حدود  25درصد کودکان زیر یک سال
بچههای یک تا چهار ساله دچار این حالت میشوند.
و هجده درصد ّ
عفونتهای گوش ،حلق و بینی شایعترین پاتولوژی در کودکان شش
ماهه تا شش ساله است .هرچند عوامل اتیولوژی مسئول همیشه قابل
شناسایی نیستند ،ولی بروز عفونتهای ویرال بهطور مشخّ ص علّت
اصلی محسوب میشوند.
ّ
معموالً افزایش مواجهه با عوامل عفونی به علت عوامل محیطی در
سال اول زندگی ،وجود خانوادة پرجمعیت ،آلودگی هوا ،رطوبت منزل
و حضور قارچها بهویژه در سنین پایین و سیگار کشیدن والدین یا مادر
در حین بارداری در این موارد نقش دارد .همچنین سابقة خانوادگی
مدت آن،
بیماری آتوپیک و مصرف نکردن شیر مادر یا مصرف کوتاه ّ
وجود حیوانات خانگی بهویژه سگ و گربه در منزل ،رفالکس معده به
مری (مورد اخیر بیشتر در زیر دو سالگی بروز میکند) ،جنس مذ ّکر
و شرایط اجتماعی  -اقتصادی پایین یا سوء تغذیه ،استرس فیزیکی
شدید یا واکسیناسیون ناکامل در این موارد میتواند دخیل باشد.
آسپیراسیون تکرارشوندة ریوی ناشی از سندرم ترشّ ح پشت بینی -که
شایعترین علّت بروز سرفة مزمن در کودکان است -هم میتواند نقش
داشته باشد .در سنین بسیار پایین بروز سوء جذب و وجود پولیپهای
توجه را به احتمال بیماری فیبروز سیستیک جلب کند.
بینی باید ّ
بیشتر موارد مربوط به دستگاه تن ّفسی فوقانی هستند ،ولی در ده تا
سی درصد موارد ،دستگاه تن ّفسی تحتانی نیز درگیر میشود.
دو دورة س ّنی برای ابتال به این بیماری وجود دارد :یکی در شش تا
دوازده ماهگی که ناشی از ایمونوگلوبولینهای انتقالیافتة مصرفشدة
سن
مادری و سنتز به تعویقافتادة پادتنهای خودساخته است .دیگر ّ
مهد کودک یا مدرسه در کودکان که میتواند ناشی از ورود به اجتماع
و نارسایی و نداشتن تجربة سیستم ایمنی در مواجهه با این عوامل
محرک باشد ،زیرا در شیرخوارگی و اوایل کودکی ،تماس با آنتیژنها
ّ

برای نخستین بار باعث بروز پاسخ ایمنی و کسب خاطرة آن میشود.
اطفال کمسن به علّت تماس با سایر اطفال و خانوادهها و یا مهد
کودکها با بسیاری از عوامل بیماریزا مواجه میشوند ،بنابراین تمایل
به بروز عفونت و یا تکرار آن بیشتر میشود .بسیاری از کودکان بهطور
طبیعی تنها دچار عفونتهای تن ّفسی ویروسی دستگاه تن ّفسی فوقانی
میشوند ،ولی در برخی دیگر ،عالئم ممکن است اولین تظاهر آسم
باشد .اگر سابقة پنومونی تکرارشونده یا پایا با یا بدون خلط وجود
داشته باشد ،ممکن است نشاندهندة پاتولوژی شدیدتری باشد.
عفونتهای تکرارشونده در ابتدا به صورت
یک عفونت ویروسی دستگاه تن ّفسی
فوقانی بروز میکند ،ولی در شصت
مدت
درصد موارد طولکشیده به ّ
بیش از ده روز ،افزوده شدن
عفونت باکتریایی نشان داده
شده است .اغلب اوقات به
جای بروز عفونت پایا با
یک ویروس ،سلسلهای
از عفونتها بروز میکنند.
برخی اطفال به دنبال

برخی
اطفال به دنبال
عفونتهای
تکرارشوندة
تن ّفسی ،بیماری
توجهی
قابل ّ
پیدا میکنند و
مکرر برایشان
ّ
آنتیبیوتیک
تجویز میشود
که عالوه بر اینکه
بر عفونتهای
ویروسی مؤثّر
نیست ،ممکن است
باعث بروز مقاومت
باکتریایی هم بشود.
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تکـرارشـونـده ...
توجهی پیدا میکنند و
عفونتهای تکرارشوندة تن ّفسی ،بیماری قابل ّ
مکرر برایشان آنتیبیوتیک تجویز میشود که عالوه بر اینکه
بهطور ّ
ّ
بر عفونتهای ویروسی مؤثر نیست ،ممکن است باعث بروز مقاومت
باکتریایی هم بشود.
در شکلهای پایا ،شدید ،غیرمعمول و تکرارشونده باید بررسی
بیشتری به عمل آید تا علل احتمالی زیربنایی مشخّ ص شود .البته
ت راههای هوایی در فرم تکرارشونده مشابه
مدت عفون 
شدت و ّ
تظاهر ّ
کودکانی است که نحوة بروز
عفونتهای تن ّفسی در
آنها براساس الگوی
طبیعی محسوب
میشود.

تکرار عفونت در نوع تکرارشونده بهطور مشخّ ص الگوی فصلی
دارد که در پاییز و زمستان بیشتر است .بهطور مشخّ ص این کودکان
دچار عفونتهای تکرارشوندة سایر سیستمها مانند دستگاه گوارش،
دستگاه عصبی مرکزی ،دستگاه ادراری یا پوست نمیشوند .هرچند
کودکان دچا ِر عفونتهای تن ّفسی تکرارشونده ،از نظر ایمنی
بیشتر
ِ
طبیعی هستند ،این نکته مهم است که کودک از نظر نقص ایمنی
اولیة زیربنایی بررسی شود .نمیتوان برای این نوع عفونتها تعریف
خاصی ارائه کرد .تعداد معمول بروز این نوع عفونتها شش تا هشت
ّ
دورة زمانی در ماههای پاییز و زمستان در یک تا پنج سالگی است
و دو تا چهار بار در شش تا دوازده سالگی و عم ً
ال این کودکان ظاهر
بیمارگونهای هم ندارند .ممکن است در برخی اطفال بهطور گذرا یا
دائمینارسایی سیستم ایمنی بروز کند .نقص ایمنی واقعی نادر است و
اولین علّت این عفونتهای تکرارشونده ،خو ِد حضور در دوران کودکی
مدت پنج تا شش
است ،زیرا هم ایمنی هومورال و هم فاگوسیتی در ّ
سال اول به بهترین کارآمدی خود میرسد .البته بروز اشکال کارکردی
ایمنی معموالً شدید نیست .عفونتهای متفاوت بهخصوص ویروسی
میتواند بر واکنش سیستم ایمنی ،پاسخ سیتوکینی و فاگوسیتوز
تأثیر بگذارد .ترکیبی از عفونتهای تکرارشونده و عفونتهای ویروسی
میتواند منجر به اختالل کارکردی ایمنی عمیقتر ناشی از تحریک
ویروس شده و باعث بروز این نوع عفونتهای تکرارشونده شود.
نقایص اولیة ایمنی نادر است ،بهجز در مواردی مانند نقص انتخابی
ایمونوگلوبولین ای .بیشتر نقایص معموالً بدون عالمت هستند یا
نشانههای بالینی خفیفی دارند .همراهی استرس فیزیکی و روانی
افزایشیافته با بروز تکرار عفونتهای تن ّفسی در چندین بررسی نشان
داده شده است ،مث ً
ال ورزشکاران با تمرینهای سنگین ،خطر بیشتری
برای ابتالی به عفونتهای تکرارشوندة تن ّفسی دارند .در استرس
فیزیکی شدید تغییراتی در سیستم ایمنی دیده میشود ،مانند کاهش
گذرا در مقدار ایمونوگلوبولین ای سرمیو کاهش فاگوسیتوز.
مشخّ ص شده است که کودکانی که در زیر یک سالگی از استخر
استفاده میکنند ،تعداد بیشتری از بروز عفونتهای تکرارشوندة
تن ّفسی و عفونت گوش میانی بروز میدهند .سابقة خانوادگی مثبت
(حساسیت آلرژیک) و بیماریهای تن ّفسی آلرژیک بهطور قابل
آتوپی ّ
مالحظهای همراه است با افزایش خطر ویز (شنیدن حالت سوت
کشیدن) راجعه در تن ّفس کودکان و از جانب دیگر بروز عفونتهای
تن ّفسی تکرارشونده ،کودک را از بیماریهای آتوپی راههای هوایی
محافظت نمیکند .کودکانی که والدین آنها دچار آتوپی هستند،
خطر بیشتری برای ابتالی به عفونتهای دستگاه تن ّفسی دارند.
آلرژیهای ناشناخته میتواند تصویر بالینی عفونتهای تن ّفسی
تکرارشونده را بروز دهد یا ممکن است که راههای هوایی را برای
ابتالی به عفونتها بهویژه عفونتهای ویروسی مستعد کند .آتوپی
اغلب در عفونتهای تکرارشونده وجود دارد .آتوپی در پانزده تا
بیست درصد اطفال دیده میشود و میتواند باعث التهاب مزمن
راههای هوایی و تقلید عفونتهای تکرارشوندة دستگاه تن ّفسی
شود .آتوپی اتّصال عامل بیماریزا به اپیتلیوم تن ّفسی و تقویت
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مؤثّر باشد.تجویز اکی ناسه بر پاسخ ایمنی غیراختصاصی میتواند مؤثّر
عفونت را تسهیل میکند .کودکان دچار آلرژی در مقایسه با کودکان
غیرآلرژیک دچار عفونتهای تن ّفسی شدیدتر و بیشتری میشوند .در
باشد ،ولی نتیجة بررسیهای مختلف متناقض بوده است .فرآوردههای
خواص تنظیم ایمنی مانند مصرف سیر یا عصارة برگ
طبیعی با
پیشگیری از بروز عفونتهای تکرارشوندة تن ّفسی توصیههایی در مورد
ّ
زیتون یا کلستروم تأثیری بر درمان یا پیشگیری از این موارد نشان
مصرف شیر مادر ،ایمونوگلوبولینها و یا روشهای تحریک ایمنی
حد
در
و
وضعیت
بودن
گذرا
و
خیم
ش
خو
به
اطمینان
است.
نداده
مانند تجویز لیزاتهای باکتریال یا فرآوردههای گوناگون برگرفته
ّ
از طبیعت شده است .عصارههای باکتریها از
توان کاهش عوامل محیطی مانند بوی سیگار یا
نفرستادن زودهنگام به مهد کودک در کودکان از
گونههای متفاوت باکتریال -که بیشتر مسئول ایجاد
کودکانی که زیر
اقدامهایی است که میتواند تا حدودی مؤثّر باشد،
عفونتهای تن ّفسی تکرارشونده و عفونتهای ادراری
از
سالگی
یک
ذرات
تهیه شده است که تنظیمکنندة ایمنی بوده
هستندّ -
همچنین تهویة مناسب اتاقها با هدف کاهش ّ
و سازوکارهای ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی را
معلّق در هوا .تجویز آنتیبیوتیک برای پیشگیری نه
استخر استفاده
توصیه میشود و نه مؤثّر است ،حتّی احتمال دارد
از راه برانگیختگی پاسخهای ایمنی طبیعی تحریک
میکنند ،تعداد
با تجویز آنتیبیوتیکها تداخل با ایجاد میکروفلور
میکنند .شواهد منفی و مثبتی در بررسیهای
بیشتری از بروز
طبیعی مخاطی و کارکردهای سیستم ایمنی بروز
مختلف با بهکارگیری این مواد گزارش شده است.
عفونتهای
کند .ممکن است در برخی کودکان برداشتن آدنوئید
متابولیتها و اجزای قارچها هم بهکار برده شده است.
تکرارشوندة
د
متعد
بسیاری از آنها بهطور طبیعی بر بخشهای
(در هیپرتروفی یا بزرگ شدن) یا لوزهها برحسب
ّ
تن ّفسی و عفونت
دستورالعملهای موجود توصیه شود .کودکان دچار
سیستم ایمنی تأثیر دارند؛ بهخصوص گلوکانها که
گوش میانی بروز
جزء اصلی دیوارة سلولی آنها محسوب میشوند.
مکرر تن ّفسی از نظر ایمونولوژیک طبیعی
های
ت
عفون
ّ
میدهند.
توجه زیاد بر وضعیت
که
است
ممکن
بنابراین
هستند،
میزان
سوء تغذیه با کمبود ویتامین و موا ّد معدنی
ّ
سیستم ایمنی حتّی آثار زیانباری هم داشته باشد.
بروز این نوع عفونتها را افزایش میدهد ،ولی نقش
بیشتر این کودکان دچار ضعف ایمنی نیستند ،ولی در صورتی که
مدت
شدت و ّ
پیشگیریکنندگی تجویز آنها هم معلوم نیست .کاهش ّ
چنین مشکلی وجود داشته باشد ،اغلب مربوط به کاستی در برخی
نشانههای بالینی با مصرف ویتامین سی و روی با نتایج متفاوت نشان
پادتنهاست.
مکمل بودن تجویز ویتامین آ در پیشگیری یا
داده شده است .نقش ّ
زندگی
اوایل
در
پروبیوتیکها
تجویز
است.
درمان نشان داده نشده
* عضو هیئت علمیدانشکدة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
آلرژی
آمدن
پدید
کاهش
و
ایمنی
سیستم
صحیح
میتواند در بلوغ
مرکز آموزشی  -درمانی رازی ،گروه بیماریهای عفونی

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
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زپشكي و سالمت

خون در ادرار نشانه چیست؟
هماچوری اصطالحی است که در مورد
وجود خون در ادرار به کار میرود .ممکن
است در ادرار ،خون در دو حالت وجود
داشته باشد :یا در آزمایش دیده میشود
و خود فرد از آن آگاه نیست و یا اینکه به
صورت واضح در ادرار (تغییر رنگ ادرار به
رنگ قهوهای یا قرمز تیره یا روشن) دیده
میشود .در هر دو مورد و در تمامی سنین
دکتر مانی محیطی اصلي * در بیماران هماچوریک نیاز به ارزیابی
بیشتر و گاهی بررسی کامل مجاری ادراری وجود دارد که بهطور
تخصصی با نظر پزشک معالج انجام خواهد شد.
ّ
علل هماچوری

 بیماریهای کلیوی زمینهای و ارثی
 تودههای خوشخیم و بدخیم کلیوی
متعدد
 بیماریهای ارثی کلیه با کیستهای
ّ
 عفونت کلیه
حد کلسیم یا اسید اوریک از کلیهها
 دفع بیش از ّ
 سنگ ادراری
 آسیب یا تصادفات که در آن کلیه یا سیستم ادراری یا مثانه
دچار آسیب میشوند.
 خونریزی به دلیل کلیوی ناشی از ورزش شدید که با استراحت
بهبود مییابد.
 عفونت مثانه و سرطانهای مثانه

 بزرگی خوشخیم یا بدخیم پروستات
 عفونتهای منتقلشده از راه جنسی و دستکاریهای سیستم
جراحی
ادراری مانند سوندگذاری در بیماران که در بسیاری از اعمال ّ
اتّفاق میافتد.
بهطور ک ّلی و عموماً خود هماچوری خطرناک نیست ،ولی گاهی
لخته نیز وجود دارد که باعث انسداد سیستم ادراری میشود و
شدت زیاد خونریزی است و میتواند خطرناک باشد و بررسی
نشانة ّ
اورژانسی را میطلبد .در سایر موارد توصیه میشود که فرد مورد نظر
به پزشک معالج خویش مراجعه کند و حتماً بررسیهای تشخیصی و
در صورت لزوم درمانی را انجام دهد.
اهمیت آن باید گفته شود ،در مورد
نکتة دیگری که به دلیل ّ
هماچوری میکروسکوپیک است که در سنین پایینتراز چهل سال
نیاز به دوبار آزمایش ادراری برای اثبات آن است ،ولی در سنین
باالتر از چهل تا  45سال یا برای کسانی که سابقة خانوادگی هرگونه
سن آنها پایینتر است ،حتّی یکبار آزمایش ادرار
بدخیمی را دارند و ّ
که نشانة وجود خون در ادرار باشد -نیازمند بررسی کامل مجاریادراری ازجمله کلیهها ،حالب و مثانه و در آقایان پروستات است .چون
با بررسی زودرس میتوان تودهها ،تومورها یا سرطانهای سیستم
ادراری را در مراحل زودرس تشخیص داد و درمان جامع و کاملی را
انجام داد تا مانع پیشرفت بیماری به سمتی که دیگر نمیتوان اقدام
درمانی قطعی را انجام داد ،بشویم.

* ارولوژیست
نشانی :چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة سه،
کوچة بنفشه ،ساختمان فاطیما تلفن33114922 :
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از دست دادن هوشیاری
طبق برخی از آمارهای غیررسمی برآورد میشود که هفتصد هزار تا هشتصد هزار نفر
در کشور به بیماری صرع مبتال باشند .این بیماری یکی از شایعترین بیماریهای مغز
و اعصاب است .بنابراین الزم است که مردم تا حدودی با این بیماری آشنایی داشته
باشند تا بدانند در مواجهه با فردی که دچار تشنّج و عدم هوشیاری ناشی از این
بیماری شده ،چگونه برخورد کنند.
دکتر رکسانا راستروان

*

غش با تشنّج فرق دارد
از دست دادن هوشیاری یکی از نگرانکنندهترین حوادث پزشکی
است .حمالت غش یا از حال رفتن بهطورکلّی بیخطرترین این
ال برخی از افرا ِد کام ً
حوادث هستند ،مث ً
ال سالم با دیدن خون غش
میکنند و چند دقیقه بعد هم کام ً
ال به حالت اول بازمیگردند ،ا ّما
همة انواع غش و سکتههای مغزی را باید به شکل فوریتهای بالق ّوه
خطرساز پزشکی مداوا کرد .فردی که از هوش رفته ،نیاز به مراقبت
فوری دارد.
وقتی که خون کافی به مغز نرسد ،افراد غش میکنند و به صورت
مو ّقت هوشیاری خود را از دست میدهند .فردی که در حال غش
کردن است ،ابتدا دچار رنگپریدگی میشود ،زیرا خون کمی به
پوست او میرسد .سپس به صورت مو ّقت هوشیاری خود را از دست
میدهد .معموالً در عرض یک دقیقه دراز کشیدن ،جریان خون فرد
به حالت قبلی برگشته و هوشیاری برمیگردد.
اهمیت
حمالت غش ممکن است هیچ ّ
پزشکیای نداشته باشد یا عالمتی از یک
جدی باشد.
اختالل ّ
چند اختالل پزشکی ،از جمله
بینظمیهای مرگبار قلبی و سرفههای
ناگهانی و شدید هم میتوانند موجب
غش و از حال رفتن فرد شوند .برخی
افراد هم وقتی خیلی خسته میشوند
یا خبر ناراحتکنندهای میشنوند یا چیز
ناخوشایندی میبینند ،از حال میروند .در
این وضع ضربان قلب کند شده و فشار خون
دچار افت ناگهانی میشود .عدم هوشیاری و
بیهوشی را باید مانند یک فوریت پزشکی تحت
درمان قرار داد تا وقتی که نشانهها برطرف و علّت آن
مشخّ ص شود.
برای کمک به شخصی که غش کرده یا احساس میکند که در
حال غش کردن است ،چند کار میتوانید انجام دهید:
ابتدا او را در وضع درازکش قرار دهید .اگر کسی در وضع نشسته یا
ایستاده از ضعف و سرگیجه شکایت دارد ،او را بخوابانید .اگر شخصی
که غش کرده ،هنوز در وضع نشسته است ،فورا ً او را روی زمین
بخوابانید .اگر حملة غش باعث زمین خوردن فرد شد ،او را به پشت
بخوابانید.

افرادی که هوشیاری خود را از دست میدهند ،گاهی استفراغ
میکنند؛ از این رو باید با د ّقت راه هوایی مریض را بررسی کرد و از
باز بودن آن اطمینان حاصل کرد .همین طور عالئم حیاتی را بررسی
کنید .اگر نفس میکشد ،پاهای مریض را روی صندلی یا هر شیء
بلندی بگذارید ،بهطوری که پاها باالتر از سر قرار گیرند .این حالت
به ق ّوة جاذبه این امکان را میدهد تا خون را به سمت مغز بکشد.
کمربند ،یقه یا هر لباس تنگی را شل کنید .معموالً فرد بهسرعت
هوشیاری خود را بازمییابد .در مرحلة بعد سایر عالئم و نشانهها را
بررسی کنید .بررسی کنید که بیمار درد قفسة سینه یا مشکل
تن ّفسی دارد یا نه؟ آیا مریض از خوابرفتگی یا از ادامة
ضعف عضالنی شکایت دارد یا نه؟ اینها ممکن است
عالئم یک بیماری زمینهای باشند .در صورت بروز
هر کدام از این نشانهها فورا ً از اورژانس
تقاضای کمک کنید و در مرحلة
بعد شخص را آرام
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کنید .وقتی که حملة غش و ضعف تمام شد ،رنگ چهرة بیمار به
مدتی پس از
حالت طبیعی بازمیگردد .اغلب اوقات ممکن است تا ّ
غش ،فرد احساس ضعف و بیحالی داشته باشد .بنابراین استراحت
مدت چند دقیقه کار خوبی است .در مرحلة
کردن و صحبت نکردن به ّ
بعد به مداوای آسیبهای احتمالی بپردازید .اگر در اثر غش کردن و
زمین خوردن ،فرد دچار آسیبهایی شده ،هر گونه کوفتگی ،کبودی
جدی هستند ،از اورژانس
یا جراحت را مداوا کنید و اگر این صدمات ّ
تقاضای کمک کنید.
فرق غش و تشنّج
به صورت طبیعی سلولهای مغزی دشارژهای الکتریکی هماهنگ و
ّ
نامنظم
منظمی ایجاد میکنند ،ا ّما وقتی که این دشارژهای الکتریکی
ّ
شوند و سازماندهی خود را از دست بدهند ،تش ّنج رخ میدهد .تش ّنج
بزرگ (گراند مال) حالتی غیرعا ّدی از انقباض و شل شدن متفاوت
عضالت همراه با از دست دادن هوشیاری است .تش ّنجهای ناشی
از بیماری صرع رایجترین نوع تش ّنج هستند ،ا ّما چند نوع اختالل
دیگر نیز میتواند باعث تش ّنج شود :نارسایی کلیه ،مننژیت (التهاب
پردههای مغز) ،انتشار مسمومیت در خون (توکسمی) بارداری،
صدمات سر ،ترک ناگهانی برخی از داروها مانند دیازپام و . ...
برخورد با تشنّج
وقتی در کنار فردی هستید که دچار تش ّنج شده ،اقدامات زیر را
انجام دهید:
نگذارید فرد به خودش آسیب برساند .اگر فرد دچار استفراغ شد،
سر او را به یک سمت بچرخانید؛ به نحوی که موا ّد استفراغشده از
دهان فرد خارج و وارد نای یا ریة بیمار نشود .مبلمان
یا اشیاء اطراف بیمار را جمع کنید تا خطر آسیب
رسیدن به او حین حرکات غیرارادی بدن
کاهش یابد .سعی نکنید که جلوی
حرکات تش ّنجی را بگیرید.
ممکن است تن ّفس
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وقتی که خون کافی به مغز نرسد ،افراد غش
میکنند و به صورت مو ّقت هوشیاری خود
را از دست میدهند .فردی که در حال غش
کردن است ،ابتدا دچار رنگپریدگی میشود،
زیرا خون کمی به   پوست او میرسد .سپس
به صورت مو ّقت هوشیاری خود را از دست
میدهد.
شخص به صورت گذرا متو ّقف شود و اگر رنگ پوستش روشن باشد،
ممکن است در نتیجة کمبود اکسیژن باشد ،ا ّما تن ّفس تقریباً بدون
نیاز به احیای قلب و ریه به حالت طبیعی برمیگردد.
وقتی که تش ّنج تمام شد ،شخص را به پهلو بخوابانید .این حالت
امکان تن ّفس طبیعی را فراهم میکند و به موا ّد استفراغشده اجازه
میدهد از دهان و راه هوایی خارج شوند .اگر بیمار حین تش ّنج زبان
یا لپ خود را گاز گرفته باشد ،ممکن است از دهانش خون بیاید .پس
مدتی گیج و منگ باشد .تا موقعی که
از تش ّنج ،فرد ممکن است تا ّ
هوشیاری خود را کام ً
ال بازیابد ،او را تحت مراقبت قرار دهید.
اگر شخصی دچار تش ّنج شده است و یکی از نکات زیر در مورد او
صدق میکند ،از اورژانس تقاضای کمک کنید:
* فرد مورد نظر اص ً
ال سابقة تش ّنج نداشته باشد.
* حملة تش ّنج بیشتر از چند دقیقه طول کشیده باشد.
* تش ّنج حالت راجعه داشته باشد.
سه اشتباه رایج در مواجهه با فرد غشکرده
 یکی از رایجترین تص ّورات نادرست هنگام غش کردن مصرف آب
توجه داشته باشید که دادن آب قند به فرد غشکرده
قند است .باید ّ
ممکن است خطرناک باشد ،زیرا آب قند در حالتی که هوشیاری فرد
کامل نیست ،به داخل ریه میرود و باعث اختالالت تن ّفسی و حتّی
خفگی خواهد شد ،ا ّما هنگامی که هوشیاری فرد تا حدودی باز گشت،
دادن آب قند یا مایعات شیرین بالمانع است.
 غش معموالً ناشی از ضعف ،استرسهای
شدید و بلند شدن از تخت یا صندلی به
صورت ناگهانی است ،ا ّما برخی اختالالت
ضربان قلب و بیماریهایی مانند صرع نیز
میتوانند این مشکل را به وجود آورند .آب
و هوای گرم ،کهولت سن و حتّی دیابت نیز
میتواند در بروز غش مؤثّر باشد .پیش از این
تص ّور میشد که فردی که غش کرده یا تش ّنج
کرده ،ج ّنی شده یا جن در او رسوخ کرده است ،ا ّما
پذیرش این باور نادرست باعث پنهانکاری فرد مبتال
به غش یا تش ّنج میشود و سبب میشود نسبت به درمان
بیماری خود بیتفاوت باشد.

 سالها قبل برای افرادی که غش میکردند ،کاهگل
میآوردند و جلوی بینی او میگرفتند .اگر فرد دچار هیستری است،
میتوانیم با انجام این کار و یا گرفتن پنبة الکلی جلوی بینی ،او را به
جدی باشد ،با پنبة الکل هم نمیتوان
هوش آوریم ،ولی اگر بیهوشی ّ
فرد را هوشیار کرد.
متخصص بیهوشی
*
ّ

بهدا شت باروري
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گفتوگو با دکتر زهرا نیکپوری؛ در رابطه با سرطان پستان

با روبان صورتی به سوی امید

روبان صورتی نماد جهانی مبارزه با سرطان پستان است.
شايد امروز کسی به ياد نياورد که وجود اين روبان ابتکار
«شارلوت هيلي» بود ،چراکه اين روبان اکنون مأموريت
مهمتری داردّ :
اطالعرسانی در مورد سرطان پستان!
سرطان پستان در میان مردان نیز مشاهده میشود،
ا ّما شایعترین نوع سرطان در میان زنان و عامل بیشترین
مرگومیر در میان آنهاست .بیش از  ۲۵سال است که ماه
اکتبر به مع ّرفی این بیماری و تالش برای مع ّرفی عوامل،
راههای پیشگیری ،تشخیص و درمان آن اختصاص یافته
است .در این زمینه گفتوگویی با دکتر زهرا نیکپوری،
متخصص زنان و زایمان و مسئول کلینیک فوق
ج ّراح و
ّ
تخصصی پستان استان گیالن ،ترتیب دادهایم که در
ّ
ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

معرفی کنید.
لطف ًا در ابتدا خودتان را ّ
با سالم و تش ّکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید تا به این موضوع
مهم و حیاتی ،یعنی نجات خواهران ،مادران و زنان باارزش و بااصالت
این مرزوبوم -که نشاط و تداوم زندگی به حضور سبزشان بستگی
دارد -بپردازم.
متخصص زنان و زایمان هستم که گواهینامه و دورة
جراح و
ّ
من ّ
تکمیلی تشخیص بیماریهای پستان و بیوپسی پستان را در مرکز
مدت ده سال است که
بینالمللی گوستاو روسی پاریس گذراندهام و به ّ
بهطور اختصاصی در مورد بیماریهای پستان و روشهای تشخیص
مدت دو سال
زودرس آن به بانوان عزیز خدمت میکنم .همچنین ّ
تخصصی پستان استان
تخصصی و فوق ّ
است که اولین و تنها کلینیک ّ
گیالن و استانهای همجوار را در بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
متخصص و تجهیزات فوق
همراه با تیم پزشکی ماهر و دورهدیده و
ّ
مدت توانستهایم که با
این
مدرن راهاندازی کردهایم .خوشبختانه در
ّ
تخصص تیم پزشکی کلینیک پستان
کمک همکاران
متخصص و فوق ّ
ّ
و تجهیزات بهروز و کامل کلینیک ،با تشخیص زودرس سرطان پستان
بیماران زیادی را از شیمیدرمانی و برداشتن سینه (ماستکتومی)
نجات دهیم .سعی میکنیم با تالش روزافزون و استفاده از روشهای
جدید علمی و ف ّناوری مدرن -که در بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
رشت امکانپذیر است -هرچه بیشتر دِین خود را به زنان هموطنمان
ادا کنیم.

عکس :بابک چنگیزی

لطف ًا در مورد انتخاب ماه اکتبر به عنوان ماه جهانی
مبارزه با سرطان پستان و ماه ّ
اطالعرسانی و افزایش
آگاهی در مورد بیماریهای پستان و اقداماتی که ما
باید به عنوان یک ایرانی انجام دهیم ،توضیح دهید.
سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان جهان و ایران و
دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در بین زنان محسوب میشود.
البته در کشور ما روزبهروز ابتال به این سرطان در حال افزایش است
سن ابتال در ایران پنج تا ده سال زودتر از کشورهای غربی است،
و ّ
توجه به شیوع باالی
بنابراین مبتالیان ،زنان جوانتری هستند .با ّ
اهمیت زیادی پیدا کرده است و
سرطان پستان ،این بیماری در جهان ّ
سازمان بهداشت جهانی برخالف بیماریهای دیگر -که تنها یک روز را
به مناسبت آن تعیین میکند -برای سرطان پستان یک ماه کامل (از
ده مهرماه تا ده آبان ماه) را به عنوان ماه ّ
اطالعرسانی عمومی در مورد
پیگیری و درمان زودرس سرطان پستان در نظر گرفته است .در تمام
دنیا در این ماه سازمانهای ف ّعال ،رسانههای ارتباط جمعی ،مسئوالن
و عموم مردم به صورت یکپارچه به آگاهسازی و بسیج افکار عمومی
و تشویق زنان برای غربالگری سرطان پستان ،تشخیص زودرس آن و
ّ
اطالع از عالئم و چکاپ خودشان میپردازند.در ایران هم ف ّعاالن بخش
سالمت کشور باید این کار را انجام دهند و عموم مردم ازجمله پدران،
برادران ،خواهران ،مادران و همسران باید در جهت کمک به زنان
خانوادة خود ،آنها را به مراکز مج ّهز مانند کلینیک پستان یا مراکز
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بهداشتی برای آشنایی با خودآزمایی پستان و آشنایی با عالئم زودرس سرطان راهنمایی
کنند .این وظیفة شرعی ،قانونی و انسانی همة ما ،مسئوالن ،حتّی روحانیون محترم است،
زیرا آحاد مردم احترام و اعتماد ویژهای به آنها دارند و از این طریق میتوانند زنان را به
آگاهی در مورد بیماری احتمالیشان راهنمایی کنند و باعث حفظ سالمت و افزایش طول
عمر مادران و خواهران خود شوند.
هنگامی که ترس از سرطان ،آن هم سرطان پستان در یک خانم (خواهر ،مادر یا همسر)
به یک واقعیت بدل میشود ،تعداد کمی از آنها آمادگی قبول آن را دارند .هیچ کس از
ابتال به سرطان پستان در امان نیست و هر ساله بیشتر از یک میلیون نفر از زنان سراسر
جهان و ده هزار نفر از زنان کشور ما با این واقعیت تلخ روبهرو میشوند .زنان از هر
سن و قومیت ،زنانی که فکر میکنند سالم هستند و زنانی که ما آنها را میشناسیم
اهمیت میدهیم ،زنانی درست مثل خود ما ممکن است گرفتار این بیماری
و به آنها ّ
شوند .عدم آگاهی از ابتال به سرطان پستان بدتر از ابتال به این سرطان است ،چون
زمان طالئی درمان کامل از دست میرود .پس بیایید اگرچه در جهان سوم هستیم،
ولی جهان سومی فکر نکنیم و همین امروز بعد از خواندن این مطلب تصمیم بگیریم
و از هر راهی که ممکن است ّ
اطالع و آگاهی خود را در مورد سرطان پستان و راههای
تشخیص زودرس آن و در نتیجه درمان مو ّفق آن افزایش دهیم و زنان خانواده را
برای غربالگری این سرطان از بیست سالگی به مراکز مج ّهز راهنمایی کنیم .عالوه بر
درمان ،غربالگری و آموزش خودآزمایی پستان ،مشاوره نیز در این مکان امکانپذیر
است .تا قبل از اینکه این بیماری در همة اعضای بدنمان ریشه بدواند ،آن را ریشهکن
توجه کنند که یک سونوگرافی پستان بهتنهایی هرگز ردکنندة
کنیم .بانوان عزیز باید ّ
وجود بیماری نیست و برای غربالگری و تشخیص زودرس بیماری کافی نخواهد بود.
مزیّت کلینیک پستان بیمارستان قائم (عج) در تجهیزات و امکانات کامل آن است که شامل
ماموگرافی ،دستگاههای نمونهبرداری ویژه و بدون درد و امکانات مج ّهز و مدرن روز و وجود
تخصص است .بنابراین فقط انجام یک سونوگرافی یا حتّی
یک تیم پزشکی
متخصص و فوق ّ
ّ
فقط یک ماموگرافی نمیتواند جای حضور در یک کلینیک مج ّهز با تیم پزشکی حاذق را
بگیرد ،چراکه سرطان پستان بیماری پیچیدهای است و تشخیص و درمان آن مستلزم
دانش ژنتیک ،تغذیه ،ایمونولوژی ،پاتولوژی ،تصویربرداری کامل ،نمونهبرداری ضایعات
جراحی و اعمال زیبایی است و هیچ پزشکی نمیتواند
میکروسکوپی ،روانشناسیّ ،
بهتنهایی همة این مراقبتها و خدمات را به شما ارائه دهد.
تیم پزشکی یک کلینیک پستان مثل کلینیک پستان بیمارستان بینالمللی قائم
(عج) -که اولین و تنها کلینیک پستان واجد شرایط است و اعضای تیم پزشکی آن
جراحان پستان ،انکولوژیستها و  ...است -میتواند
شامل رادیولوژیستها ،مشاورانّ ،
حرف اول را در مورد تشخیص و درمان زودرس بیماری برای شما داشته باشد.
چه توصیهای برای مردم دارید؟
بهطور خالصه باید بگویم که:
اهمیت سرطان پستان و راههای تشخیص
مورد
در
مشابه
های
ت
سای
و
زیر
 از طریق سایت آموزشی
ّ
زودرس و غربالگری آن ّ
اطالعات کسب کنید:
 www.breastclinic-gh.comو اینستاگرام dr.zahranikpouri
 در یک کلینیک واجد شرایط مثل کلینیک پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج) عضو شوید و از
امکانات آموزشی و مشاورهای آن و تعیین احتمال خطر بیماری در مورد خود ّ
مطلع شوید.
 به عنوان یک ایرانی خواهران ،مادران ،همسران و زنان باالی بیست سال خانوادة خود را به مراکز
اهمیت غربالگری به آنها ّ
اطالع دهید.
معرفی کنید و در مورد ّ
مج ّهز و کامل کلینیک پستان ّ
 برای افزایش آگاهی خود بروشورها و جزوههای آموزشی مناسب را از مراکز درمانی  -بهداشتی
تهیه کنید.
واجد شرایط ّ
خاصی از نظر
وظیفة ما هم به عنوان مسئول کلینیک پستان استان گیالن این است که تسهیالت ّ
هزینه ،سرعت عمل و نوبتدهی برای همة این عزیزان فراهم کنیم تا تشویقی برای استفادة همشهریان
عزیز از این امکانات باشد.

نشانی کلینیک تخصصی پستان :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج) ،کلینیک
www.drnikpouri.com z.nikpouri@gmail.com
تخصصی پستان تلفن 33564488 :
ّ
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بهترین ورزشها در دوران بارداری
ورزش کردن ابزاری است که به شما کمک خواهد کرد تا احساس کنید که حتّی در ن ُه ماه دوران بارداری ،قوی و سالم
تحمل کنید ،همچنین پس از
هستید .ورزش کردن در این دوران به شما کمک ميكند تا دردهای عضالنی را بهتر ّ
زایمان سریعتر به وضع قبل از بارداری خود برگردید .با این اوصاف همه به دنبال حرکات و تمریناتی هستند که برای
توجه داشته باشید که ورزش کردن در دوران بارداری باید تحت نظر
دوران بارداری بیضرر و قابل اجرا باشد .البته باید ّ
متخصص انجام شود .یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشید ،این است که در دوران بارداری به هیچ وجه
پزشک
ّ
در ورزشهایی که ماهیت پرشی دارند ،شرکت نکنید ،زیرا بدن در این دوران هورمونی به نام ریلکسین ترشّ ح ميکند
که باعث شل شدن مفاصل ميشود که برای آماده کردن بدن برای زایمان است .به دلیل ترشّ ح ریلکسین و شل شدن
مستعد آسیب است؛ یعنی یک فرود ساده پس از پرش در بسکتبال یا والیبال ميتواند بهراحتی سبب آسیب
مفاصل ،بدن
ّ
*
به مچ پای یک خانم باردار شود.
سحر صفری
معرفی ميکنم ،ا ّما باز هم يادآوري ميکنم که زمانی شما اجازه دارید در یکی یا
شما
به
را
ورزشی
الیت
ع
ف
نوع
چند
شروع،
برای
در هر صورت
ّ
ّ
متخصص شما اجازۀ ف ّعالیت را به شما داده باشد.
تعدادی از این ورزشها شرکت کنید که پزشک
ّ
 .1قدم زدن
تغییر در سطح هورمونها در بدن یکی از شایعترین مواردی است
که در دوران بارداری احساس ميشود و به همین دلیل اکثر زنان
باردار احساس بیحوصلگی به سراغشان ميآید؛ با برداشتن حتّی
چند قدم و پیادهروی سبک ميتوان با این احساس مبارزه کرد .حتّی
راه رفتن و پیادهرویهایِ معمول و روزانه ميتواند از استرس بکاهد
و باعث تغییر در روحیه شود .همچنین هرچه شما به اواخر دوران

بارداری نزدیک ميشوید ،پیادهروی ميتواند به تسهیل زایمان شما
بسيار کمک کند .پیادهروی یکی از بهترین گزینهها برای ورزش
کردن در دوران بارداري محسوب ميشود.
 .2دویدن
شاید دویدن انتخاب مناسبی برای یک فرد باردار نباشد ،ا ّما طبق
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تحقیقاتِ دانشگاه زنان و زایمان آمریکا
اگر قبل از دوران بارداری بهطور مرتّب
ميدویدید و به آن عادت دارید ،در دوران
بارداری هم ميتوانید بدون مشکل بدوید.
ابتدا مسیر مناسب را انتخاب كنيد .سعی
کنید از دويدن در راههایی که هموار و
مناسب نیستند و ممکن است در آنها دچار
مشکل شوید ،خودداری کنید .همچنین از
دویدن در هوای گرم بپرهیزید ،زیرا شاید
بدن باردار شما خوشایند و قابل
گرما برای ِ
تحمل باشد ،ا ّما برای جنین اص ً
ال مناسب
ّ
نیست.
 .3تمرینات پیالتس
تمرینات پیالتس برای کسانی که در
دورة سوم بارداری به سر ميبرند ،توصیه
نميشود ،ا ّما زناني که در دورة اول و دوم
بارداری هستند ،ميتوانند از این تمرینات
توجه داشته باشید كه
بهره بگیرند .البته ّ
برخی از کارشناسان توصیه ميکنند که
زنان باردار نباید به پشت دراز بکشند ،زيرا
به پشت خوابیدن باعث فشار بیش از حد
شدن جریان زیادی
به عروق پشت و روانه
ِ
از خون به سمت رحم ميشود و ميتواند
گرفتگی عضالت و درد ناشی از آن را تشدید
حد
کند .همینطور نیاز نیست كه بیش از ّ
توانتان در این تمرینات از خود ف ّعالیت نشان
دهید .در هر صورت بهتر است که در یک
کالس ثبت نام كنيد یا تحت مشاورة یک
متخصص ،ف ّعالیتهای ورزشی خود را
مربّی
ّ
انجام دهید.
 .4یوگا
یوگا بهترین روش برای آرام کردن جسم
و روح است و برای آن دسته از مادرانی که
مشغلة زیادی دارند ،بسیار توصیه ميشود.
طی دوران بارداری در یک کالس یوگایِ
ّ
مربوط به زنان باردار شرکت کنید تا برنامهها
و راهکارهای مناسب به نیاز خود را دریافت
توجه به اینکه زنان باردار بیشتر
کنید .با ّ
نیاز به استراحت و آرامش دارند ،ورزش
یوگا ميتواند قبل از بارداری هم برای
مادران مفید واقع شود و به آنها در حفظ
انعطافپذیری و آمادگی جسمانی برای
زایمان کمک کند.
 .5شنا
شنا کردن یکی از ورزشهایی است که به
کاهش درد و گرفتگی عضالت و کم کردن
چربیهای اضافی دور شکمتان کمک خواهد
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کرد .شنا عضالت شما را تقویت ميکند و
آب آرامش روحی خوبی به شما ميدهد.
شناور شدن در آب باعث کاهش فشار بر
مفاصل و گرفتگیهای عضالنی ميشود.
شیمیایی موجود در
البته برخی از موا ّد
ِ
آب استخرها برای زنان باردار نگرانکننده
است ،پس بهتر است در درجة اول یک
استخر یا محفظة آب عاری از هر گونه موا ّد
شیمیایی را انتخاب کنید تا مشکلی برایتان
پیش نیاید .اگر استخر تمیز و عاری از موا ّد
شیمیایی سراغ ندارید ،پس بهتر است سراغ
این ورزش نروید ،چون در این صورت
مضرات آن بیشتر از فواید آن است.
ّ

طبق تحقیقات بهعملآمده تمرینات
مقاومتی یکی از سالمترین ف ّعالیتهای
ورزشی در دوران بارداری است .بدون
ِ
حالت نشسته
هیچگونه خطر و مشکلی در
تمرینات و حرکات مشابهی را انجام خواهید
داد .فقط باید مطمئن باشید که پزشک
شما از ف ّعالیتهای بدنی شما باخبر است.
بار دیگر متذ ّکر ميشوم كه به علّت ترشّ ح
هورمون ریلکسین و شلی مفاصل ،بیشتر
حرکات را نشسته و با تمرکز انجام دهید.
همچنین از برداشتن وزنههای سنگین
جدا ً خودداری
بهویژه در دورۀ سوم بارداری ّ
کنید.

 .6ایروبیک در آب
ایروبیک در آب برای درد مفصل و
گرفتگی عضالت بسیار مناسب است .اگر
قب ً
ال تجربة شنا کردن و یا انجام ف ّعالیت
در آب را ندارید ،ایروبیک در آب بهترین
روش برای آغاز ف ّعالیت شما در آب است.
البته همان طور که در قسمت شنا هم ذکر
شیمیایی موجود در آب
توجه به موا ّد
ِ
شد ،با ّ
استخرها باید در انتخاب استخر یا مکانی
که ميخواهید در آن ف ّعالیت داشته باشید،
د ّقت كنید.

 .9دوچرخهسواری
دوچرخهسواری سادهترین و مناسبترین
مادران باردار وجود
ف ّعالیتی است که برای
ِ
دارد .طبق گزارشهاي انجمن بارداریِ
آمریکا به علّت اینکه دوچرخه ،وزن شما
را نگاه خواهد داشت ،استرس و فشار
کمتری بر مفاصل بدن شما وارد خواهد شد.
دوچرخهسواری در باشگاهها و روی دوچرخة
ثابت بسیار ایمنتر است ،زیرا نگرانیای در
مورد مسیر و ناهمواری آن وجود ندارد.
همچنین موزیکی که در داخل سالن پخش
ميشود ،به بهبود روحیة شما کمک خواهد
کرد و گویا در همان محیط بیرون در حال
دوچرخهسواری هستید .البته باید به این
توجه داشته باشید که وقتی كودك
نکته ّ
شما در رحم بزرگتر ميشود ،شاید سوار
شدن روی دوچرخه و نگهداریِ دستههایِ
آن برای شما سخت باشد و به پشت شما
فشار وارد کند .از این رو ابتدا به وضع و
توجه
دورهای که در آن به سر ميبریدّ ،
داشته باشید.
توجه كنید که اگر شما در تمام مراحل
ّ
زندگیتان ورزش کردهاید ،پس حتماً باید در
دوران بارداری هم با مج ّوز پزشک به ورزش
ادامه دهید تا از افسردگی ترک ورزش در
این دوران جلوگیری کنید ،ا ّما اگر بعد از
متوجه شدید که حامله هستید و برای
اینکه
ّ
اولین بار تصمیم به ورزش دارید ،بهتر است
از مربّیان باسابقه و همچنین ورزشهای
بسیار سبک بهره ببرید .در نهایت يادآوري
ميکنم که کالسهای ورزشی مربوط به
بارداران گزینۀ بسیار مناسبی برای تمامي
زنان باردار است.

 .7ایروبیک
اگر کالسهای ایروبیک برای شما در
دسترس است ،بهتر است در آنها شرکت
کنید .ایروبیک در دوران بارداری راهی
مناسب برای به دست آوردن سالمتی قلب و
توجه داشته باشید
عروق شماست .البته باید ّ
که قبل از انجام هرگونه ف ّعالیت ورزشی ابتدا
با پزشک خود مشورت کنید.
ِ
ایروبیک معمول
هرچند کالسهای
گزینة مناسبی برای کسب سالمتی است،
تمامی نکات ایمنی را که قب ً
ال گفته
ا ّما باید
ِ
شد ،مورد نظر داشته باشید .از شرکت در
کالسهایی که ف ّعالیت زیادی را ميطلبد
یا سطح باالیی دارند ،خودداری کنید.
بهترین گزینه برای زنان باردار شرکت در
کالسهای ورزشی مخصوص بارداری است
که ف ّعالیتهای مناسب و بدون خطر را به
همراه دارد.
ِ
تمرینات مقاومتی (بدنسازی)
.8
تمرین با وزنه یا همان بدنسازی قدرت
شما را افزایش ميدهد و باعث ميشود كه
پس از زایمان بهراحتی و بدون کمترین درد
کمر بتوانید فرزندتان را در آغوش بگیرید.

*کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،مربّی و
مدرس فدراسیون بدنسازی
ّ

Website: fitlady.ir
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طب سنّتی و گیاهان دارویی
ّ

طب سنّتی
بخور و نخورهای پاییزی به پیشنهاد
ّ
خشکی مزاج فصل کاسته میشود.
در پاییز احتمال بروز بیماریهایي ازجمله دردهای سیاتیکی،
مشکالت روانی ،دردهای مفصلی ،بزرگی طحال ،مشکالت ادراری،
بیماریهای ریوی و  ...زیاد ميشود.

پایگاه خبری نگاه امروز :در پاییز از مصرف غذاهای سودازا مانند عدس،
بادمجان ،ترشی ،گوشت گوساله ،غذاهای آماده ،غذاهای فستفودی و
غذاهای بیات و مانده باید پرهیز کرد.
طب س ّنتی ،دربارة تدابیر
دکتر ناصر رضاییپور ،دستیار ّ
تخصصی ّ
پاییز اظهار داشت :ضریب اشغال تختهای بیمارستانی در پاییز بیشتر
میشود و بیماریهای روانپریشی در پاییز عود پیدا میکند .مزاج
پاییز سرد و خشک است ،البته در مناطقی که باران زیاد میبارد ،از

   ضرورت مصرف غذاهای گرم ،تند و تیز و غذای
گرم و تر در پاییز
مصرف غذاهایی مانند آبگوشت پرندگان ،شیرینیهای طبیعی
تهیهشده از بادام و  ،...همچنین
مانند مویز ،انجیر ،کشمش ،شیرینی ّ
میوههایي مانند خربزه ،سیب ،به ،گالبی و انگور در این فصل مفید
است.
  در پاییز از دوش گرفتن و نشستن در آب سرد باید
پرهیز کرد.
در پاییز از دوش گرفتن با آب سرد و نشستن در آب سرد باید
حمام
پرهیز کرد .البته بهتر است که یک روز در میان با آب نیمگرم ّ
کرد .همچنین از نوشیدن آب سرد ،مصرف مس ّهل ،فصد خون و
حجامت باید پرهیز کرد و از خوابیدن در طول روز نيز بايد دوری کرد.

نوشیدن آب چغندر به تطابق بدن در کوهستان کمک ميکند
سایت پزشکان بدون مرز :پژوهشگران علوم پزشکی ميگویند :نتیجة یک پژوهش نشان ميدهد که مصرف آب چغندر به تطابق بدن با کاهش
اکسیژن در کوهستانها کمک ميکند و رگهای خونی را -که در ارتفاعات منقبض ميشوند -به حالت عا ّدی بازميگرداند .کاهش اکسیژن هوا به
انقباض رگهای خونی بدن منجر ميشود ،ا ّما مصرف آب میوة غنی از نیترات این حالت را خنثی ميکند.
گرچه اساساً شرایط بدن انسان مناسب زندگی در کوههای پرارتفاع نیست ،ا ّما با گذشت زمان ،بدن با ارتفاعات تطابق ميیابد و اکنون محقّقان
متوجه شدهاند که مصرف آب چغندر این روند را تسریع ميکند.
ّ
عملکرد عا ّدی رگهای خونی به اکسید نیتریک یا  NOبستگی دارد .از آنجا که اکسیژن هوا در ارتفاعات باال کاهش ميیابد ،تولید کافی اکسید
طی
نیتریک برای بدن دشوار ميشود ،ا ّما آب چغندر به دلیل برخورداری از سطح زیاد نیترات ميتواند کمک مؤثّری در این زمینه باشد .نیتراتها ّ
مهميدارند.
فرآیندی در بدن به اکسید نیتریک تبدیل ميشوند که در کمک به شل شدن دیوارة رگهای خونی نقش ّ
دکتر سوین اریک گوستاد ،پروفسور دانشگاه علوم و تحقیقات نروژ ،گفت :زمانی که انسان از کوه مرتفع باال ميرود ،بدن برای اکسیژنرسانی به
عضالت خسته و حفظ سالمتی به کمک نیاز دارد.
مدتی
محقّقان در این بررسي ابتدا عملکرد رگهای خونی را در يازده فرد سالم قبل از اعزام آنها به باالی یک کوه ارزیابی کردند .پس از ّ
کوهنوردی ،رگهای خونی این افراد منقبض شدند .سپس به صورت تصادفی به برخی از اين افراد آب میوة حاوی نیترات و به ديگران آب میوة
متوجه شدند که در افرادی که
بدون نیترات داده شد ۲۴ .ساعت پس از مصرف آب میوه ،عملکرد رگهای خونی این افراد کنترل شد و محقّقان
ّ
آب میوههای غنی از نیترات مصرف کرده بودند ،رگهای خونی به حالت عا ّدی بازگشته بود ،ا ّما آب میوههای بدون نیترات هیچ تأثیری نگذاشته
بودند .نتايج این پژوهش در نشریة  Nitric Oxideمنتشر شده است.
پیش از این نیز بررسیها نشان داده بود که یک ساعت بعد از مصرف آب چغندر کاهش زيادي در فشار خون دیده ميشود و بعد از سه تا چهار
ساعت به میزان حداکثر ميرسد و حتّی آثار شگفتانگیز آن بعد از  ۲۴ساعت نیز باقی ميماند.
نوشیدن آب چغندر جذب اکسیژن را در بدن به میزان مناسبی کاهش ميدهد؛ بهعالوه آزمایشها ثابت کرده که نوشیدن دو لیوان آب چغندر
برای شش روز متوالی ،دوچرخهسواری را در جوانان به میانگین  ۱۱٫۲۵دقیقه افزایش داده است.
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یافتههای یک پژوهش نشان داد:

مرگ سلولهای سرطانی در
حرارت فلفلهای تند!
ایسنا :ترکیبات کاپسایسین -که مسئول حرارت فلفلهای تند است -در
کرمهایی که برای تسکین درد به فروش میرسد ،استفاده ميشود و
تحقیقات اخیر نشان داده است که این ما ّده در اندازههاي باال ،سلولهای
سرطانی پروستات را از بین میبرد .در حال حاضر محقّقان در حال پیدا
کردن سرنخهایی هستند که به چگونگی عملکرد این ما ّده کمک میکند.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در آینده میتوان این مواد را در
شکل جدید و درمانی آن به کار برد .حدود ده سال پیش محقّقان گزارش
دادند که کاپسایسین میتواند سلولهای سرطانی پروستات را بدون
آسیب رساندن به سلولهای سالم در موشها از بین ببرد ،ا ّما تعمیم
دادن آن به انسانها نیازمند این است که آنها تعداد زیادی از فلفلهای
تند را در طول روز مصرف کنند .کشف چگونگی عملکرد کاپسایسین
میتواند به محقّقان کمک کند که آن را به یک داروی مؤثّر در قالب
تزریق یا قرص تبدیل کنند .محقّقان کشف کردند که این مولکول به
سطح سلولها متّصل میشود و غشایی که سلولها را احاطه کرده و از
آن محافظت میکند ،تحت تأثیر قرار ميدهد .این یافتهها ،محقّقان را به
تالش برای به دست آوردن درک عمیقتر از اثر کاپسایسین واداشت و این
کشف ممکن است در آینده برای داروهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
دانشمندان توانستند چگونگی تعامل این ترکیب را با غشای سلولی از
طریق نظارت بر فلورسانت طبیعی آن تشخیص دهند .این پژوهش نشان
داد که مخزن کاپسایسین در غشای نزدیک سطح سلول قرار دارد .تنها
افزودن میزان الزمی از کاپسایسین باعث میشود که این غشا از هم جدا
شود .با تحقیقات بیشتر ،این بینش میتواند به دستیابی به ابزاری نوین
در برابر سرطان و یا شرایط دیگر کمک کند .نتايج این پژوهش در مجلّة
 Physical Chemistry Bمنتشر شده است.

روغن زيتون جايگزين ايبوبروفن!
باشگاه خبرنگاران جوان :مصرف روزانه دو قاشق غذاخوری روغن
زیتون ،خطر ابتال به سرطان را کاهش میدهد .اجزای ّ
مغذی خاص
ضد درد و
در روغن زیتون به نام «فنل» دارای اثر آنتیاکسیدانی ّ
ضد التهابی است ،از تشکیل لخته در عروق جلوگیری میکند و
ّ
برای سالمت قلب بسیار مفید است؛ به طوری که مصرف روزانه
دو قاشق غذاخوری روغن زیتون خطر بیماریهای قلبی و ابتال
به سرطان را کاهش میدهد .همچنین برای سرفههای خشک نیز
مفید است.
روغن زیتون همچنین سوزش و درد ناشی از سوختگی را
تسکین ميدهد ،از بروز تاول جلوگیری میکند ،در تقویت مژه،
ابرو و موی سر مؤثّر است و شورة سر را برطرف میکند.
روغن زیتون در اثر حرارت خراب نمیشود،
بنابراین بهترین روغن برای پختوپز است،
ا ّما باید یادآور شد که مقدار چربی روغن
حد اعتدال باید
زیتون زیاد است و تنها در ّ
مصرف شود .مصرف زیاد آن باعث بیخوابی
و اختالالت تن ّفسی در فرد میشود.
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مصرف سیر پیری را به
تأخیر مياندازد
ایرنا :به گزارش پایگاه اینترنتی ساینسدیلی ،محقّقان دانشگاه
متوجه شدند که سیر ميتواند
میسوری آمریکا در یک پژوهش
ّ
به روشهای بسیاری موجب سالم نگاه داشتن انسانها شود.
متوجه شدند که سیر دارای یک ما ّدة ّ
مغذی است که از
آنها
ّ
پیر و بیمار شدن مغز پیشگیری ميکند .در این بررسي محقّقان
توجه خود را روی یک کربوهیدرات مشتق از سیر به نام
محور ّ
 FruArgمتمرکز کردند و نقش آن را در واکنشهای محافظتی
بررسی کردند .محقّقان توانایی این ما ّدة غذایی را بر مهار و حتّی
برعکس کردن آسیب سلول مغزی ناشی از استرسهای محیطی
بررسی کردند .استرسهای محیطی ميتواند شامل روند پیری،
سیگار کشیدن ،آلودگی هوا ،آسیب مغزی و یا مصرف بیش از
حد الکل باشد .نتایج این بررسي نشان داد که سیر نه تنها
ّ
روند پیری را کند ميکند ،بلکه ميتواند از ابتال به بیماریهای
عصبی مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر و پارکینسون هم
متوجه شدند که
پیشگیری کند .محقّقان دانشگاه میسوری
ّ
وجود این کربوهیدرات در سیر عامل این فواید است .زوزانگ
گو ،استادیار پاتولوژی و آناتومی در دانشکدة پزشکی میسوری
که ریاست این گروه پژوهشي را برعهده داشت -ميگوید :سیرمکملهای غذایی پرمصرف است .بیشتر مردم سیر را به
یکی از ّ
دلیل برخورداری از سولفور -که منبع خوبی از آنتیاکسیدان
است -یک ما ّدة غذایی مفید در نظر ميگیرند .محقّقان قصد
دارند در آینده آثار  FruArgرا بر سایر سلولهای بدن -که
با ابتال به بیماریهایی مانند بیماری قلبی ،دیابت و سرطان
مرتبط هستند -مطالعه کنند.

سبك زندگي سالم
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تغذیه ،سرطان و ناباروری
دکتر نسرین عاقلی

*

نقش تغذیه در ایجاد و پیشگیری از
سرطانهای پستان ،رحم و تخمدان
با وجود پیشرفتهای چشمگیری که
در درمان بیماریهای مختلف از جمله
سرطانها حاصل شده ،این بیماری
همچنان از معضالت درمان به شمار میرود.
متعدد نشان دادهاند که عوامل
پژوهشهای
ّ
محیطی بیشتر از عوامل ارثی در ایجاد
سرطانها دخالت دارند .افرادی بودهاند
که در کشورهایی زندگی میکردهاند که
سرطان در آن مناطق شیوع کمی داشته،
وقتی همین افراد به کشور دیگری که این
بیماری در آنجا رایج بوده ،مهاجرت کردهاند،
تحت تأثیر عوامل محیطی و تغذیهای آن
ناحیه قرار گرفتهاند و ابتال به این بیماری
در آنها افزایش یافته است.
افرادی که در حاشیة دریای مدیترانه
زندگی میکنند و غذایشان بیشتر از غلاّ ت
سبوسدار ،روغن زیتون ،انواع حبوبات،
ماهیها و سایر غذاهای دریایی تشکیل شده
است و گوشت قرمز کمتر مصرف میکنند،
ابتال به سرطان در آنها نادر است.
سرطان پستان
در بین زنان شایعترین سرطانها سرطان
پستان است .عوامل مؤثّر در ایجاد آن
عبارتاند از :مصرف الکل و سیگار ،داشتن
اضافهوزن ،وجود سابقة خانوادگی این
نوع سرطان ،اولین قاعدگی قبل از دوازده
سالگی ،یائسگی دیررس ،تولّد اولین فرزند
پس از  35سالگی ،عدم شیردهی و مصرف
ضد بارداری و قرصهای
طوالنی قرصهای ّ
ضد اضطراب .همچنین از
آرامشبخش و ّ
لحاظ تغذیهای ،مصرف کم آنتیاکسیدانها
و مصرف زیاد چربی نیز عالوه بر اضافهوزن،
باعث افزایش استروژنها میشود.
میدانیم که چربیهایی که منشأ حیوانی
دارند ،همچنین چربیهای جامد ،زمینه را
مهیا میکنند .در چند
برای ایجاد سرطان ّ
بررسی -که در امریکا و سوئد انجام شده-
دریافت چربی زیاد و پیدایش سرطان به
اثبات رسیده است .مصرف زیاد روغنهای
مایع سبب تکثیر سلولی و توسعة تومورهای
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سرطانی میشود و مصرف اسیدهای چرب امگا ،3از این مسئله
جلوگیری میکند .بهتر است مقداری از گوشتها با غذاهای دریایی
و ماهیها جایگزین شوند.
یادآوری میشود که آنتیاکسیدانها موا ّدی هستند که مانع آسیب
سلولی و بافتها میشوند و چربیهای موجود در غشای سلولها
را از اکسیداسیون محافظت میکنند .آنتیاکسیدانها عبارتاند از:
ویتامینهای A ,C ,E ,Dو موا ّد معدنی مانند سلنیوم ،روی و کلسیم.
موادّ آنتیاکسیدان در کدام موادّ غذایی یافت
میشوند و روزانه چه مقدار باید دریافت شوند؟
با مصرف هفتگی زردة تخم مرغ ،لبنیات ،جگر ،انواع سبزی خوردن،
کدو حلوایی ،برگ چغندر یا اسفناج و انواع میوهها مقدار ویتامین A
مورد نیاز بدن تأمین میشود .مصرف روزانة انواع میوههای تازه و
سبزیجات ویتامین  Cمورد نیاز را تأمین میکند .ویتامین  Eکه خود
محافظت ویتامینهای  Aو  Cرا به عهده دارد ،در روغنهای گیاهی،
آجیل (بادام ،گردو ،فندق) ،ماهیهای چرب ،جگر ،لبنیات ،تخم مرغ
و سبزیجات یافت میشود .ویتامین  Dسرعت رشد تومورها را کاهش
میدهد .این ویتامین در لبنیات ،قارچ ،گوشت ،جگر ،قلوه ،ماهی تون،
زردة تخم مرغ و کره وجود دارد .از بین موا ّد معدنی -که نقشی اساسی
در پیشگیری از سرطان دارند -یکی کلسیم است که در لبنیات،
سبزیجات و میوههای خشک فراوان است .با مصرف روزانه سه وعده
لبنیات (شیر ،ماست ،پنیر) و یک بشقاب سبزی خوردن کلسیم مورد
نیاز بدن تأمین میشود .سلنیوم -که از آنتیاکسیدانهای قوی به
شمار میرود -در غلاّ ت سبوسدار ،گوشت ،دل ،جگر ،زبان ،ماهیها،
حبوبات بهویژه عدس و آجیل (مغزها و تخمهها) فراوان است.
مهم روی نیز گوشت ،مرغ ،ماهی ،جگر ،پنیر ،زردة تخم
منابع ّ
مرغ ،عدس ،لپه ،آجیل و سبزیجات هستند .روی هم رفته با مصرف
غذاهای متن ّوع و متعادل موا ّد مورد نیاز بدن تأمین میشود.
سرطانهای رحم و تخمدان
این سرطانها نیز نسبتاً شایع هستند .از مهمترین علل به وجود
جدی با آن
آورندة آنها چاقی و اضافهوزن است که باید بهطور ّ
مبارزه کرد .از لحاظ تغذیهای باید در مصرف غذاهای سرشار از
کربوهیدراتها مانند انواع شیرینی ،نوشابهها ،آب میوههای تجاری،
همچنین در مصرف چربیها بسیار د ّقت شود .از میوهها ،سبزیجات و
غلاّ ت سبوسدار -که آنتیاکسیدان دارند -باید بیشتر استفاده شود.
بهطور کلّی برای پیشگیری از انواع سرطان باید مقدار چربی
مصرفی را به زیر سی درصد کالری دریافتی رساند .از مصرف غذاهای
نمکسود ،دودی و حاوی نیترات و موا ّد افزودنی و از مصرف الکل و
سیگار خودداری کرد .وزن بدن را باید متعادل نگه داشت .مصرف
غذاهای غنی از فیبر و آنتیاکسیدان مانند میوهها ،سبزیجات و غلاّ ت
با سبوس را نیز بیشتر کرد.
چگونه تغذیة نامناسب باعث ناباروری در زنان و
مردان میشود؟
هر فردی آررزو دارد که در زمانی مناسب در طول عمرش دارای
فرزندانی سالم ،از لحاظ جسمی و روانی باشد ،ولی ممکن است
متعددی باعث
همیشه به این خواسته دست پیدا نکند .عوامل
ّ
ناباروری میشوند که مهمترین آنها چاقی و اضافهوزن است .چاقی
ّ
نامنظم و عدم
باعث به وجود آمدن تخمدان پلیکیستیک ،قاعدگی
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تخمکگذاری میشود .البته کمبود وزن نیز باعث قطع قاعدگی
میشود؛ پس وزن باید مرتّباً کنترل شود و متعادل باقی بماند .با انجام
ورزشهای مناسب و تغذیة درست ،میتوان از اضافهوزن جلوگیری
کرد.
از لحاظ تغذیهای ،باید بین موا ّد غذایی دریافتی تعادلی برقرار
باشد؛ بدین معنی که انرژی مورد نیاز بدن باید پنجاه درصد از موا ّد
قندی ،سی درصد از چربیها و بیست درصد از پروتئینها تأمین شود
و مهمتر اینکه به اندازة کافی موا ّد معدنی و ویتامینها را نیز دربر
متعددی در
داشته باشد .کمبود هر کدام از آنها میتواند مشکالت
ّ
بدن ایجاد کند ،بهویژه باید از کمبود ویتامینهای A ,E ,B6 ,B12
 B2و موا ّد معدنی مانند روی ،آهن ،سلنیوم و منیزیوم جلوگیری کرد.
برای دریافت آنها باید روزانه میوه (چهار عدد) ،سبزیجات (سیصد
گرم ،نصف خام ،نصف پخته) و غلاّ ت سبوسدار و در هفته مقداری
توجه داشت که
مغزهای روغنی یا همان آجیل مصرف کرد .البته باید ّ
مهم دریافت کالری است .مصرف شیرینیجات،
آجیل یکی از منابع ّ
ماکارونی ،شکر ،گوشتهای چرب ،چربیها ،نمک و کافئین باید بسیار
کم باشد و موا ّدی مانند آبمیوههای تجاری ،سوسیس ،کالباس،
فستفودها ،غذاهای خارج از منزل و چربیهای حیوانی اص ً
ال مصرف
نشود .باید از مصرف سیگار خودداری شود؛ شخص در معرض فل ّزات
سنگین چون سرب و جیوه قرار نگیرد و استرس را نیز به خود راه
ندهد .با رعایت این اصول تغذیهای ،از ناباروری در هر زن و مرد
جلوگیری خواهد شد .مردان باید بهویژه از مصرف سیگار و الکل
خودداری کنند.
الزم است یادآوری شود که مصرف ماهی و غذاهای دریایی -که
حاوی اسیدهای چرب امگا  3هستند -باعث افزایش اسپرم میشود.
همچنین ا ّدعا شده که عناصری مانند روی ،سلنیوم و ویتامینB12
حرکت اسپرم را افزایش میدهند و ویتامین  Eکه در جوانة گندم،
ذرت ،زیتون ،بادام ،فندق ،گردو و تخمة
روغنهای گیاهی چون ّ
آفتابگردان فراوان یافت میشود ،توانایی ورود اسپرم را به تخمک
افزایش میدهد .بنابراین با رعایت اصول تغذیه -که زیاد هم سخت
نیست -میتوان با مشکل ناباروری مبارزه کرد.
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از دانشگاه پاريس
*
ّ
نشانی :خیابان بیستون ،مجتمع بیستون ،روبهروی بیمارستان فامیلی
تلفن33251938-33251937 :

سبك زندگي سالم

مجلة پزشکی
آبان -آذر94

34

امـان از ایـن کلمـات!
حدود يك سال قبل ،زوج
جواني براي «زوجدرماني» به
من مراجعه كردند .طبق معمول
چنين جلساتي ،هر كدام ليستي
از گاليهها و نارضایتیها را در
ذهن خود داشتند و يكييكي
ذكر میكردند .يكي از اين موارد
برايم خيلي جالب بود.
*
خانم جوان گفت« :چون
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی
عقايد مذهبي برايم خيلي مهم بود ،قبل از ازدواج به
همسرم گفتم که من دوست دارم همسرم مذهبي باشد و
متوجه شدم كه
او گفت :من مذهبيام ،ولي بعد از ازدواج
ّ
او نماز نمیخواند» ،میدانيد مرد جوان چه جوابي داد؟ با
خونسردي پاسخ داد« :نماز خواندن ربطي به مذهبيبودن
ندارد! من مذهبيام ،ا ّما نماز نمیخوانم»!
نكتة جالب چنين ماجرايي اين است كه ما آدمها حتّي
بر سر بديهيترين كلمات هم توافق نداريم! يك حكيم
چيني سالها پيش گفته است« :اگر روزي به امپراتوري
برسم ،دستور میدهم که يك فرهنگ لغت جامع بنويسند،
زيرا بيشتر مشكالت مردم از سوء تفاهم بر سر كلمات
ناشي میشود» .همین تعبير را موالنا در حكايتي شيرين
آورده است :چهار دوست با يكديگر كار میكردند و همراه
هم درآمدشان را خرج میكردند .يكي از آنها فارس،
ديگري ترك ،سومي عرب و چهارمي رومي بود .يك روز
درآمدي داشتند كه میتوانستند عالوه بر نان ،خوراكي
ديگري هم بخرند .اولي گفت :من امروز هوس «انگور»
كردهام ،بياييد اين پول را صرف خريد انگور كنيم .دومي
گفت :تو از كجا آمدهاي كه همه تسليم هوس تو بشويم؛
بياييد «ازوم» بخريم .سومي اعتراض كرد و گفت :نخير،
امروز «عنب» بخريم ،نوبت بعد ،آنچه شما میخواهيد،
میخريم و چهارمي هم هيچكدام از پيشنهادها را نپذيرفت
و تقاضاي خريد «استافيل» داشت .باالخره اين قضيه
موجب مشاجره بين آنها شد .حكيمي از كنار آنها
گذشت و علّت مشاجره را پرسيد و هنگامي كه حكايت
را دانست ،خنديد و گفت :دوستان بر سر چه میجنگيد؟
انگور همان عنب است و همان ازوم است و همان استافيل!
اين چهار كلمه ،اسم يك ميوه هستند ،همة شما يك چيز
میخواهيد ،ولي آن را به چهار گونه میناميد!
***
بسياري از گرفتاريهاي ما آدمها بر سر كلمات است!
تعاريف ما از كلمات با هم متفاوتاند .گاهي يك كلمه را
به كار میبريم ،در حالي كه منظورهاي متفاوتي داريم
و گاهي كلمات متفاوتي را به كار میبريم ،در حالي كه
يك چيز را میخواهيم! دختر و پسر جواني قصد ازدواج

دارند و در حال خريد عروسي و اجارة سالن و سفارش شام هستند .بزرگترها
در مورد تكتك اين مسائل نظر میدهند .اگر از بزرگترها بپرسيم که اسم اين
«محبت» ،ولي اگر از عروس و
كار چيست؟ میگويند« :راهنمايي»« ،دلسوزي» و
ّ
داماد بپرسيم ،اين كار را «دخالت» مینامند.
امروزه زياد میشنويم كساني كه براي اختالف زناشويي مراجعه میكنند ،علّت
مشكالت خود را «دخالت» خانوادهها میدانند ،در حالي كه آنچه به نظر عروس
خانم دخالت است ،به نظر آقا داماد دلسوزي پدرانه است و آنچه از نظر آقا داماد
دخالت مادرزن است ،از نظر عروس خانم حمايت مادرانه است!
ما كلمات را اختراع كردهايم تا منظورمان را به يكديگر انتقال دهيم ،ا ّما گاهي
كلمات توان حمل معنا را ندارند؛ اينجاست كه بايد در مورد آنها توضيح
بيشتري بدهيم ،مث ً
ال به جاي اينكه خانم به همسرش بگويد« :تو
ديگر مرا دوست نداري» ،میتواند بگويد« :اوايل ازدواجمان
مرا مريم جان صدا میزدي ،چند وقتي است كه دلم براي
جان گفتنت تنگ شده ،وقتي میگويي جان ،دلم غش
میرود؛ دوست دارم آن طوري صدايم كني».
حاال همسر مريم خانم دقيقاً میداند چه چيزي
كم است كه مريم احساس كمبود میكند؛ ديگر الزم
نيست براي اثبات اينكه «تو اشتباه میكني ،من تو
را خيلي دوست دارم» ،به مباحثه بنشينند! و همسر
مريم خانم هم به جاي اينكه بگويد« :خانه بايد نظم
و ترتيب داشته باشد» ،میتواند بگويد« :مريم جان!
وقتي من ظرفشويي را پر از ظرف كثيف میبينم ،بدنم
مورمور میشود« ،چندشم» میشود ،مثل وقتي كه تو
«سوسك» میبيني ،دچار چنين حالتي میشوم»!
طبيعي است كه مريم خانمي كه به شوهرش عالقهمند
است و اينكه او با صفت «جان» صدايش بزند ،برايش
آنقدر مهم است ،راضي نيست که چنين احساس بدي
در شوهرش ايجاد شود ،ا ّما اگر
قرار باشد بر سر «نظم
و ترتيب» وارد
بحث شوند ،اين
بحث ساعتها
طول خواهد
كشيد!
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مردم گاهي زيادي از كلمات كار میكشند! مث ً
ال آدمهاي زيادي پيش
من میآيند و میگويند« :افسرده» شدهاند .آنها گمان میكنند كلمة
«افسردگي» تمام وضعيت آنها را به من انتقال میدهد ،در حالي كه
گاهي پشت كلمة افسردگي ،نوجوان مغرور و پرتو ّقعي را میبينم كه
آنقدر امكانات دريافت كرده كه هيچ چيز راضياش نمیكند و اين
نارضايتي دائمي خود را «افسردگي» میداند!
گاهي در عمق كلمة افسردگي ،جواني را میبينم كه موهايش را به
خاصي پوشيده ،به طوري كه
طرز عجيبي آرايش كرده و لباسهاي ّ
توجه همه را به خود جلب میكند؛ او «ژست افسردگي» را هم همچون
ّ
توجه با خود حمل میكند و
لباس و سربند و خالكوبياش براي جلب ّ
با لحني فيلسوفانه راجع به پوچ بودن زندگي و بيارزشي آن صحبت
میكند ،در حالي كه داشتن گوشي جديد تلفن همراه آنقدر برايش
مهم است كه بر سر گرفتن پول بيشتر براي خريد آن ،ساعتها با
پدرش مشاجره داشته است!
حتّي كساني را ديدهام كه «تنبلي» خود را افسردگي نام نهادهاند
تا اهمال و بيمسئوليتي خود را توجيه كنند! يكي از كارهاي يك
روانپزشك اين است كه كشف كند منظور مراجعهکننده از كلماتي مثل
«افسردگي»« ،اضطراب» و «وسواس» چيست؟
***
شايد اگر روزي مجبور شويم سكوت كنيم ،صادقانهتر با هم ارتباط
برقرار كنيم! دروغ گفتن با زبان بدن بسيار دشوار است .كسي كه دروغ
میگويد ،نمیتواند در چشمانمان نگاه كند! كسي كه خجالت میكشد،
عرق میكند! خشم ،چهرة ما را برافروخته میكند و خستگي ،چهرة ما
را در هم میبرد! آنقدر در بازي با كلمات غرق شدهايم كه نگاه كردن
به يكديگر را فراموش كردهايم!
تصاويري كه میبينيم و صداهايي كه میشنويم ،واقعيتهاي ناب
دنيا هستند .كلمات ،تعبيرات دست دوم و دستكاري شدهاي هستند
كه جانشين واقعيت شدهاند!
***
در افسانههاي مصر باستان آمده است كه اسطورهاي به نام «توت»
كلمه را كشف كرد و آن را به نزد «آمون» برد تا در مورد آن نظر دهد.
آمون -كه خردمندترين الههها بود -چند روزي تأ ّمل كرد ،سپس نظر
خود را چنين اعالم كرد:
«كلمه» هم داروست و هم زهر! هم به فهم ما
كمك میكند و هم مانع فهم ما میشود! با
د ّقت و احتياط بايد آن را به كار برد!
***
میگويند عصر ما ،عصر ّ
اطالعات
است ،میگويم عصر ما ،عصر
«زبانبازي» و «بازي با
كلمات» نيز هست! امان
از اين كلمهها!
* روانپزشک

www.
drsargolzaei.com
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استرس در کودکی؛
دیابت در بزرگسالی
سالمت نیوز :پژوهشي که بهتازگی نتايج آن در مجلّة American
 College of Cardiologyبه چاپ رسیده است ،نشان میدهد،
کودکانی که تجارب استرسزای زیادی را در دوران کودکی تجربه
میکنند ،بيشتر در معرض خطر ابتال به دیابت و بیماریهای قلبی
در مراحل بعدی زندگی قرار دارند.
مؤسسة استرس آمریکا ،تا کنون مشخّ ص شده
براساس گزارش ّ
است که استرس ،پیامدهای منفی زیادی برای سالمتی دارد و
علّت حدود شصت درصد از بیماریهای جسمی ،استرس است .به
گزارش روابط عمومی بنیاد بینالمللی پیشگیری و کنترل دیابت ،با
وجود اين ،تأثیر تجربة استرسهای دوران کودکی در مراحل بعدی
زندگی مشخّ ص نبود .بدین منظور پژوهشی با هدف بررسی تأثیر
استرسهای دوران کودکی و خطر ابتال به دیابت و بیماریهای
قلبی در بزرگسالی انجام شد .در این پژوهش حدود هفت هزار
نفر شرکت داشتند .همة شرکتکنندگان در یک هفته متولّد شده
متوسط  45سال مورد ارزیابی طولی قرار گرفتند.
بودند و بهطور
ّ
ّ
اطالعات در مورد میزان استرس افراد و سالمت جسم و روان آنها
در سنین  33 ،23 ،16 ،11 ،7و  42سالگي جمعآوری شد.
یافتههای این پژوهش حاکی از تأثیر زياد استرسهای دوران
کودکی بر سالمت جسم و روان در بزرگسالی بود .پژوهشگران
دریافتند كه خطر ابتال به بیماریهای قلبی در میان افرادی که در
دوران کودکی تا اواسط بزرگسالی سطوح باالیی از استرس را تجربه
کردهاند ،باالتر از کسانی است که حتّی در دوران کودکی چاق بوده
و یا اضافهوزن داشتهاند.
این گروه پژوهشی دریافتند ،افرادی که عوامل استرسزای
زیادی را در دوران کودکی تجربه کردهاند و یا با استرس مداوم از
دوران کودکی تا بزرگسالی زندگی کردهاند ،نسبت به کسانی که
استرس کمتری را در کودکی یا طول عمر خود تجربه کردهاند،
بيشتر در معرض خطر ابتال به بیماریهای قلبی قرار دارند .دکتر
وینینگ ،سرپرست این گروه تحقیقاتی ،میگوید :این یافتهها اثر
استرس دوران کودکی بر افزایش خطر ابتال به دیابت و بیماریهای
قلبی در بزرگسالی را تأييد ميکند.
شواهد زيادي نشان میدهد كه مداخالت زودهنگام -که بر
مخرب
محیط اجتماعی کودک اثر میگذارد -در کاهش آثار
ّ
مدت مؤثّر است .بنابراین فراهم آوردن شرایط
استرس در طوالنی ّ
ً
آرام و به دور از تنش در زندگی کودکان ،خصوصا در سالهای
ابتدایی زندگی باید در اولویتهای برنامهریزی و فرزندپروری قرار
گیرد.

سبك زندگي سالم
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تغذیه در دوران سالمندی
پیريشناسان ،پیري و تغییرات ناشی از آن را برحسب فرایندهاي
اجتماعی ،بیولوژیکی ،روانشناسی و زمانی مورد بررسی قرار دادهاند.
این تغییرات ميتواند به وسیلة حوادث زندگی ،بیماري ،ژنتیک ،عوامل
اقتصادي ،عوامل اجتماعی و شیوة زندگی تحت تأثیر قرار گیرد ،بنابراین
سن فیزیولوژیک یک فرد نشاندهندة وضع سالمت اوست ،ا ّما
معموالً ّ
سن شناسنامهاي او باشد و یا نباشد .در
ممکن است منعکسکنندة ّ
تعاریف ارائهشده به افراد  65سال و باالتر سالمند اطالق ميشود ،ولی
توجه به شرایط فیزیکی و سالمت سالمندان این افراد به سه زیرگروه
با ّ
مهدی آخوندی کلور * تقسیم ميشوند:
•  65-74سالگی :سالمند جوان (مسن)
•  75-84سالگی :سالمند میانسال (سالخورده)
•  85سالگی و به باال :خیلی پیر (کهنسال).
جمعیت سالمندان رو به گسترش است .کاهش مرگومیر نوزادان در قرن بیستم و افزایش امید
به زندگی ،آمار جمعیت جهان را به نفع سالمندی تغییر داده است.
اهمیت تغذیه در دوران سالمندی
ّ
ّ
تغذیه به عنوان عامل تقویتکنندة جسم و روح و مؤثر در حیات ارزش بسیار زیادی دارد .در
تحرک جسمی و کم شدن انرژیهای
دوران سالمندی نیاز به انرژی به علّت باال رفتن سن و کمبود ّ
اولیه کاهش ميیابد ،بنابراین پیروی از یک برنامة غذایی مناسب و متعادل در دوران سالمندی
ضروری است.
تغذیة مناسب در دوران سالمندی مهم است ،زیرا:
 مانع از سوء تغذیه و عوارض ناشی از آن ميشود.
 از اضافهوزن ،پوکی استخوان ،فشار خون باال ،چربی خون باال و قند خون باال جلوگیری ميکند.
 خطر ابتال به بسیاری از بیماریها را کم ميکند.
عواملی که مانع از رعایت یک رژیم مناسب در سالمندان ميشود ،عبارت
است از:
تنهایی ،افسردگی ،مسائل اقتصادی ،ضعف در مهارت پختن غذا یا اساساً نداشتن انگیزه برای
پختن غذا ،دانش ناکافی تغذیهای ،ظرفیت محدود جذب یا استفاده از موا ّد ّ
مغذی ،مشکالت دهانی و
دندانی که منجر به دشواری جویدن ميشود ،کاهش اشتها و در نهایت عوارض ناشی از برخی داروها.
توصیههای تغذیهای مناسب در دوران سالمندی
 هر روز به صورت مرتّب صبحانه بخورید.
 در هر وعده حجم غذای کمی مصرف کنید.
 همواره وزن ثابتی داشته باشید.
 در برنامة غذایی روزانه میوه و سبزی را بگنجانید.
 چربی و موا ّد غذایی چرب را کمتر مصرف کنید.
 از مصرف نمک و موا ّد غذایی شور به مقدار زیاد خودداری کنید.
نيازهاي تغذيهاي سالمندان
 انرژی
 قندها و موا ّد نشاستهای
 پروتئین
 چربیها




ویتامینها
موا ّد معدنی.

انرژی
با افزایش سن نیاز به انرژی کاهش
ميیابد ،بر همین اساس :سعی کنید

غذاهای کمحجم و غنی از موا ّد ّ
مغذی
را بیشتر کنید و مصرف موا ّد شیرین و
چربیها را نیز کاهش دهید .بهتر است
بیش از نیمی از انرژی بدن را با یک
رژیم حاوی موا ّد نشاستهای مثل برنج،
نان ،غالت و حبوبات تأمین کنید.
پروتئین

 در دوران سالمندی نیاز به پروتئین
بیشتر میشود.
 توصیه میشود حدود 20-25
درصد پروتئین مصرفی از نوع حیوانی
باشد زیرا پروتئین های حیوانی همه
اسیدهای آمینه ضروری را به بدن
میرسانند.
 گوشتهای کمچرب ،مرغ ،ماهی،
تخم مرغ ،فرآوردههای لبنی ،غالت و
حبوبات از منابع کمکالری و با کیفیت
باالی پروتئین محسوب ميشوند.
چربیها

 با افزایش سن از نیاز بدن به
چربیها کاسته ميشود.
 مصرف زیاد چربیها باعث افزایش
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خطر ابتال به چاقی ،بیماریهای قلبی -عروقی ،فشار خون باال ،دیابت
و برخی از سرطانها ميشود.
 بهتر است گوشت سفید جایگزین گوشت قرمز شود.
 مصرف غذاهای سرخشده و غذاهای با چربی باال را به حداقل
برسانید.
ویتامینها

ویتامینها به پنج گروه تقسیم ميشوند:
 -1ویتامینهای گروه  -2 Bویتامین  -3 Dویتامین  -4 Cویتامین
 -5 Eویتامین A
اهمیت ویتامینها :ویتامینهای گروه  Bدر کاهش خطر
ّ
بیماریهای قلبی -عروقی و سکتة قلبی مؤثّرند .ویتامین  Dبا افزایش
جذب کلسیم از پوکی استخوان جلوگیری ميکند .ویتامین  Cدر
بهبود زخمها ،کمک به ترمیم عضالت و جلوگیری از آسیب بافتها
نقش دارد .ویتامین  Aبرای بینایی ،رشد و ف ّعالیت سیستم عصبی و
جلوگیری از آسیب سلولی و تخریب بافتها ضروری است .ویتامین
 Eدر پیشگیری از بیماریهای مزمن در دوران سالمندی مؤثّر است.
موادّ معدنی

موا ّد معدنی مورد نیاز دوران سالمندی شامل کلسیم ،آهن ،روی
و منیزیم است.
کلسیم :كلسيم از مهمترین موا ّد معدنی است ،زیرا کمبود این ما ّده
باعث پوکی استخوان ميشود .لبنیات ،شیر ،ماست ،پنیر ،دوغ ،کشک،
بستنی ،انواع کلم ،قلم گوساله ،لوبیای سویا و ساردین از منابع خوب
کلسیم هستند.
آهن :کمبود آهن منجر به کمخونی ،احساس خستگی و ضعف
ميشود .انواع گوشتها ،جگر گوساله و گاو ،زردة تخم مرغ ،حبوبات،
غالت ،میوههای خشکشده و سبزیهای برگ تیره از منابع خوب
آهن محسوب ميشوند.
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حس چشایی،
روی:کمبود روی ميتواند باعث بیاشتهایی ،کاهش ّ
افسردگی ،کاهش تمرکز ،کاهش مقاومت بدن ،عفونتها و کندی
ترمیم زخمها شود .انواع گوشتها ،جگر ،تخم مرغ ،شیر و فرآوردههای
آن ،غالت سبوسدار ،مغزها ،حبوبات و سبزیهای سبز تیره و زرد از
منابع خوب روی هستند.
منیزیم :منيزيم در استحکام و مقدار تودة عضالنی بدن نقش دارد.
ذرت ،آجیل ،کاکائو ،نخود
سویا ،سبوس گندم ،جو ،دانة کامل برنجّ ،
مهم منیزیم محسوب ميشوند.
سبز ،جگر و گوشت گاو از منابع ّ
آب

یکی از موا ّد مهم مورد نیاز بدن آب است که برای کار طبیعی
کلیهها ،دفع سموم از بدن ،جلوگیری از کمآبی ،برطرف شدن خشکی
دهان و زبان و جلوگیری از یبوست ضروری است .سعی کنید روزانه
حداقل شش تا هشت لیوان آب ساده بنوشید.
در رژیم غذایی افراد سالمند رعایت نکات زیر
ضروریست:
 نحوة سرو غذا مورد پسند آنان باشد و غذا در مکان مناسبی
میل شود.
 برای جلوگیری از مشکالت عاطفی و احساسی در سالمندان،
بهتر است به عادات غذایی آنها احترام گذاشت و هر نوع تغییر با
مالیمت و به شکلی دوستانه ایجاد شود.
 در صورت وجود بیخوابی و کمخوابی از دادن چای و قهوه به
آنان پیش از خواب خودداری شود.
 براي رفع کمخوابی ،مصرف یک لیوان شیر ولرم پیش از خواب
مؤثّر است.
 در صورت تمایل به مصرف یک غذای کامل ،باید وعدة سنگین
را برای ناهار توصیه کنیم.
 افزایش تعداد وعدههای غذایی و کاهش حجم غذا در هر وعده
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 مصرف غذاهای دودی و کنسرو شده را به حداقل برسانيم.
 در سالمندانی که به دلیل داشتن دندانهای مصنوعی قادر به
جویدن غذا نیستند ،غذاهای نرم به صورت کته ،گوشتهای نازک
قیمهای آبپز و نرم ،سیب زمینی پخته و پوره شده ،آب میوه ،نانهای
مکملدار ،مرغ پخته و آب آن ،تخم مرغ پخته ،شیر ،ماست و
نرم و ّ
پنیر توصیه ميشود.
 گوشتهای کمچرب شامل ماهی ،مرغ بدون پوست ،گوشت
گوسالة تازه به صورت خورشتی و بیفتکی ،دنده ،فیلة ران و سردست
استفاده شود.
 تخم مرغ بهتر است به صورت یک روز در میان و یا دو روز در
میان ،استفاده شود .در صورت کلسترول خون باال مصرف آن ممنوع
است.

توجه به مشکل یبوست در اکثر سالمندان
با
ّ
مصرف کافی مایعات و موا ّد پُرفیبر نظیر نان
سبوسدار ،سبزیجات و میوههایی مثل گالبی،
اهمیت دارد.
آلو ،و زردآلو ّ
 برخی از سالمندان ممکن است مبتال
به فشار خون باال باشند؛ در این موارد ،رژیم
غذایی کمنمک و در صورت نیاز کاهش وزن
پیشنهاد ميشود.
 برای متن ّوع کردن برنامة غذایی ميتوان
تهیة انواع فرنی و پوره به جای آرد گندم
در ّ
ذرت ،جو و گندم و غالت
ارزن،
سیاه،
جوي
از
ّ
کامل (پوست نگرفته) استفاده کرد.
 سیب به دلیل داشتن پکتین
زیاد باعث کاهش چربی و کلسترول
ميشود ،بنابراین بهتر است روزانه یک
تا دو عدد سیب میل شود.
 قرار گرفتن در مقابل نور خورشید براي
کسب ویتامین  Dمؤثّر است .بهترین زمان
قرار گرفتن زیر آفتاب بین ساعت يازده صبح تا
چهارده بعد از ظهر است.
 با افزایش سن توانایی جذب ویتامین
 B12بدن کاهش ميیابد .مصرف مقدار
مناسبی از گوشت قرمز ،ماهی ،شیر و تخم
معرفیشده به
مرغ طبق واحد اندازهگیري ّ
عنوان منابع ویتامین  B12را مورد تأکید
قرار دهید.
 کمبود ویتامین  B6به علل مختلف در
سالمندان شایع است ،زیرا با باال رفتن سن،
متابولیسم این ویتامین افزایش و جذب آن
کاهش ميیابد .از طرف دیگر در سالمندان
به علّت مصرف ناکافی گوشت دریافت این
ویتامین کاهش ميیابد.
توصیه کنید روزانه منابع غنی این
ویتامین از جمله انواع گوشت ،جگر ،شیر،
تخم مرغ ،حبوبات و غالت کامل (پوست
نگرفته) مصرف شود.
* کارشناس ارشد علوم تغذیه
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غذا خوردن در حال
حرکت ممنوع!

خبرگزاری مهر :خوردن در حین حرکت و راه رفتن ميتواند منجر
به افزایش وزن و حتّی چاقی در افرادی شود که تحت رژیم
هستند .پژوهش جدیدي -که نتايج آن در مجلّة روانشناسی
سالمت منتشر شد -نشان ميدهد که خوردن در حین راه رفتن
ميتواند به افزایش وزن و حتّی چاقی در افراد رژیمی منجر شود.
در این بررسي ،محقّقان شصت دانشآموز دختر را -که به
دو گروه افراد رژیمی و غیررژیمی طبقهبندی شده بودند -مورد
مطالعه قرار دادند .هر شرکتکننده به صورت تصادفی برای
خوردن شکوبار غالت تحت شرایط مختلف انتخاب شد :گروه اول
همزمان با تماشای یک کلیپ پنج دقیقهای از تلویزیون آن را
خورد ،گروه دوم در حین پیادهروی در راهرو و گروه آخر در حین
گفتگو با یک دوست.
نتایج نشان داد که شرکتکنندگانی که در حین راه رفتن غذا
ميخوردند ،پنج برابر بیشتر از دیگر شرکتکنندگان غذا مصرف
ميکردند كه این عامل منجر به افزایش وزن در این افراد ميشود.
حس سیری نه تنها در نتیجة
دانشمندان معتقدند که
ّ
واکنشهای مغزی و شیمیایی است ،بلکه تحت تأثیر یادگیری،
احساسات و حواسپرتی نیز قرار ميگیرد .اگر ما در حین راه رفتن
یا در مقابل رايانه غذا بخوریم ،کمتر احساس سیری خواهیم کرد،
زیرا حواسمان از غذا منحرف ميشود و ذهن ما قادر به درک
ارتباط بین غذا و زمان غذا نخواهد بود.

مصرف میوه ،میزان زنده
ماندن پس از سکتة قلبی
را افزایش ميدهد

سایت پزشکان بدون مرز :پژوهشگران علوم پزشکی ميگویند :بر
اساس تحقیقات جدید ،با مصرف زیاد میوهها پس از سکتة قلبی
میتوان میزان زنده ماندن را بسيار افزایش داد .ما ّدة شیمیایی
موجود در توتفرنگی و سیب میتواند قلب را پس از سکته تقویت
کند.
یافتههای پزشکان دانشگاه کمبریج نشان میدهد كه اگر
این ما ّدة شیمیایی بعد از حملة قلبی به بدن وارد شود ،میزان
آسیب واردشده به ارگانهای اصلی بدن را کاهش خواهد داد.
هنگامی که قلب بیشترین آسیب را در سکته تاب میآورد ،با
بازگشت جریان خون به ارگانها آسیب به پایان میرسد .زمانی
جراحان لختة خون را پاک میکنند ،خون و اکسیژن سریعاً
که ّ
مجدد جریان
به مغز و قلب برمیگردد که به این فرآیند احیای
ّ
خون میگویند.
به گفتة محقّقان با استفاده از این ما ّدة شیمیایی -که در
میوههایي مانند سیب ،انگور و توتفرنگی یافت میشود -میتوان
به روند درمان قلب کمک کرد.
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بهداشت داهن و دندا ن

باورهای غلط

دربارة رعایت بهداشت دهان

دکتر عاطفه زارع یوسفی

*

 -1یکی از اشتباهات شایع این باور
طب س ّنتی گفته شده که
غلط است که در ّ
استفاده از دهانشویة ترکیبی سرکه و گالب
میتواند به تقویت لثه و استحکام آن کمک
کند .از آنجا که ما ّدة مؤثّره و اصلی سرکه
اسیدسیتریک است ،استفاده از این ترکیب
به عنوان دهانشویه بسیار مضر است و به
حساسیت دندانی دردناک و از دست رفتن
ّ
نسج مینای دندان منجر میشود ،چرا که به
طریقة شیمیایی باعث حل شدن موا ّد معدنی
دندان میشود .پودرهای سایندة دندان
که با نامها و ترکیبات مختلف در بازارموجودند -نیز بسیار خطرناک و غیرمفید
هستند .این پودرها -که بیشتر با عنوان
«سفیدکنندة دندان مخصوص سیگاریها»
شناخته میشوند ،به صورت میکرومکانیکال
باعث تخلل مینا میشوند و هرچند در
دفعات نخست استفاده ،دندانها سفیدتر به
نظر میرسند ،ا ّما به مرور رسوب رنگدانهها
روی دندانها افزایش خواهد یافت و بدرنگی
دندانها عمقیتر و شدیدتر میشود.

 -2امروزه طیف وسیعی از دهانشویهها
و خمیر دندانهای مختلف -که دارای ما ّدة
مؤثّر کلرهگزیدیدن هستند -به بازار عرضه
شدهاند .کلرهگزیدین یک دهانشویة بسیار
ضد عوامل ایجادکنندة عفونت لثه
خوب بر ّ
است ،ا ّما باید در نظر داشت که استفاده
از آن در شرایط ضروری و تنها با تجویز

دندانپزشک باشد .بسیاری از بیماران در
مراجعه به مطب عنوان میکنند که به
دنبال بروز مشکالت لثهای نظیر آفت دهانی
از این دهانشویهها استفاده کردهاند؛ غافل
مدت و غیرضروری
از اینکه مصرف طوالنی ّ
آن عوارضی نظیر بدرنگی تمام دندانها،
حس چشایی و افزایش تشکیل
تغییر در
ّ
جرمهای دندانی را به دنبال خواهد داشت.
خوشبختانه عوارض ناشی از استفادة
درازمدت از کلرهگزیدین برگشتپذیر بوده
ّ
و با قطع مصرف آن و انجام برساژ قابل
درمان است.

متأسفانه این باور غلط در بین بسیاری
ّ -3
از مردم شایع شده که جرمگیری میتواند به
از بین رفتن مینای دندان و یا لقی دندان
منجر شود .جرم دندانی یا Calculus
در حقیقت حاصل رسوب موا ّد معدنی و
باکتریها روی دندان است .بدیهی است در
صورت عدم برداشت ،جرم میتواند باعث
حساسیت
تحلیل لثه و استخوان و در نهایت ّ
و لقی دندانها شود .البته جرمگیری باید با
روشهای صحیح و با کمک وسایل مناسب
انجام شود و در این صورت میتواند به
کاهش چشمگیر بوی بد دهان و کاهش
احتمال بروز بیماریهای لثه منجر شود و
مخربی روی مینای دندان
هیچگونه تأثیر
ّ
نخواهد داشت.
 -4یکی دیگر از باورهای غلط و شایع در

رعایت بهداشت دهان اعتقاد به این است
که استفاده از خالل دندان میتواند به
اندازة استفاده از نخ دندان مؤثّر باشد .طبق
متعدد صورتگرفته استفاده از نخ
مطالعات
ّ
دندان بهترین روش برای کنترل پالک و
رعایت بهداشت در نواحی بین دندانی است
و نسبت به سایر روشها برتری دارد .استفادة
مدت از خالل دندان میتواند به
طوالنی ّ
سایش نسج دندانی و تحلیل لثه منجر شود.
 -5مسواک زدن خشن و با فشار نه تنها
مفید نیست ،بلکه برای سالمت دندانها و
لثه بسیار مضر است .مسواک زدن با فشار
زیاد منجر به تحلیل لثهها و در نتیجه
حساسیت دندان و پوسیدگیهای ناحیة
ّ
طوق دندان میشود که معموالً در افراد
راستدست ،در سمت چپ دهان و در افراد
چپدست ،در سمت راست دهان بیشتر
دیده میشود .بنابراین اگر مسواک زبری
دارید و با فشار زیادی مسواک میزنید،
سعی کنید شیوة مسواک زدنتان را تغییر
متوسط و بدون وارد
دهید و با مسواک نرم یا
ّ
کردن فشار زیاد روی لثه و طوق دندان و با
حرکات با دامنة کوتاه و مالیم ،پالک دندانی
را از روی دندانها تمیز کنید.
دندانپزشک

نشانی :قزوین ،چهارراه خیام ،ابتدای بوعلی
غربی ،ساختمان ابن سینا ،واحد3
تلفن02833364466 :
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دندانپزشکی
و
بارداری
دکتر سارا رحیمیان امام

*

داروهای مرتبط با درمان دهان و دندان که میتوانید در
بارداری مصرف کنید:

حفظ سالمت جنین در طول درمان دندانپزشکی حیاتی است .دو
مسئلة مهم که باید در نظر گرفته شود ،یکی کاهش اکسیژنرسانی
به جنین و دیگری عوامل آسیبزاست .کمبود اکسیژن در بافتهای
بدن جنین ممکن است به علّت کاهش ضربان قلب جنین رخ دهد ،ا ّما
در صورت رعایت وضع صحیح نشستن مادر روی تخت دندانپزشکی،
میتوان از آن جلوگیری کرد .تراتوژنها به هر عاملی که سبب تغییر
دائمی در عملکرد و یا شکل جنین شود ،گفته میشود ،مثل داروها،
اش ّعهها و عفونتها.

داروها

ادارة ّ
کل داروی آمریکا ( )FDAداروها را براساس خطرشان در
حاملگی به چند دسته تقسیم کرده است:
 -Aاین داروها در انسان بررسی شدهاند و استفاده از آنها ایمن
است و آسیب این داروها به جنین بعید است.

 -Bمطالعات حیوانی نشان داده است که این داروها هیچ خطری
برای جنین ندارند .پژوهش روی انسان ناکافی است .خطر اندکی برای
آسیب به جنین وجود دارد.
 -Cخطر تراتوژنیک این داروها غیرمحتمل نیست .مطالعات
مضر آنها روی جنین را نشان داده است.
حیوانی آثار بالق ّوه ّ
مضر این داروها در انسان نشان داده شده است ،ا ّما
 -Dاثر بالق ّوه ّ
سود استفاده از دارو ممکن است مهمتر از ضررش باشد.

 -Xاین داروها برای جنین خطرناک است و خطرش آشکارا بیشتر
از سود آن است.

داروهای گروه  Aو  Bبهطور معمول در طول حاملگی قابل استفاده
است .داروهای گروه  Cممکن است استفاده شود ،ا ّما باید با احتیاط
متأسفانه تنها
مصرف شود .داروهای گروه  Dو  Xنباید استفاده شودّ .
بیست درصد از داروها در گروه  Aو  Bهستند.
آنتیبیوتیکها مثل پنیسیلین ،سفالوسپورین ،آموکسیسیلین،

کالوالنیک اسید ،اریترومایسین ( )baseو کلیندامایسین جزء گروه
 Bو در طول حاملگی ایمن هستند .اریترومایسین نباید در حاملگی
سمی شدن کبدی مادر میشود.
تجویز شود ،چون سبب ّ
مترونیدازول برای درمان پری کرونیت استفاده میشود و جزء گروه
 Bدارویی است ،ا ّما آثار استفاده از آن متناقض است .چندین گزارش
از نقصهای صورت در انسان و آثار موتاژنیک در موشها مطرح شده
است.
تتراسایکلین و داکسیسایکلین جزء گروه  Dهستند و باعث
سمی شدن کبدی مادر
نقصهای استخوانی ،تغییر رنگ دندانها و ّ
میشوند.
مخربی بر جنین
دهانشویة کلرهگزیدین جزء گروه  Bاست و اثر ّ
و مادر ندارد و در دوران شیردهی هم قابل استفاده است .دهانشویة
نیستاتین برای درمان عفونتهای قارچی دهان در دوران جنینی
ایمن است و جزء گروه  Bدارویی محسوب میشود.
ضد درد انتخابی برای
استامینوفن جزء گروه  Bدارویی است و ّ
مدت دردهای صورتی -دهانی در زنان باردار است.
کنترل کوتاه ّ
آسپرین با دوز باالی هشتاد میلیگرم تا سه ماهة سوم به عنوان گروه
 Cدارویی است که در آن زمان تبدیل به گروه  Dمیشود .آسپرین
باعث مهار سنتز پروستاگلندینها میشود که همین مسئله منجر به
عوارضی شامل بسته شدن زودرس داکتوس آرتروزیوس و خونریزی
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با وجود
اینکه همة
حسیهای
بی ّ
موضعی
میتوانند از
جفت رد شوند،
حسی موضعی
بی ّ
روش انتخابی
برای درمانهای
دندانپزشکی
است .دوز
حسی باید در
بی ّ
حداقل مقدار
باشد تا احتمال
ایجاد تشنّج و
هیپوکسی در
مادر کاهش
یابد.

قبل و بعد از بارداری در
مادر و جنین میشود.
در بارداری پدیدة
انعقاد شامل عملکرد
پالکتها و نیز فاکتورهای
انعقادی تحت تأثیر عوامل
هورمونی تغییراتی پیدا
میکنند .مطالعة بالینی
در مورد لختة پاها و
بارداری و مصرف آسپرین
وجود ندارد ،ا ّما تص ّور
میشود که احتمال وقوع
آن را کمتر کند .توصیه
شده است که در سفرهای
هوایی بیشتر از شش ساعت ،مادران باردار باالتر از دوازده هفته سه
روز قبل تا سه روز بعد از سفر روزانه  ۷۵میلیگرم آسپرین مصرف
ضد پالکتی ،احتمال
کنند ،ا ّما نظر دیگر آن است که به دلیل آثار ّ
وقوع خونریزی داخلی هم مطرح میشود ،پس نمیتوان به همة
مادران باردار آن را توصیه کرد .در عوض پوشیدن جورابهای واریس
و یا بانداژهای االستیک و نیز مصرف آب فراوان و قدم زدن در کابین
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هواپیما توصیه میشود.
از هر پانزده مادر باردار یک نفر احتمال وقوع پراکالمپسی ،یعنی
فشار خون باال در بارداری را دارد که میتواند به بروز تش ّنج ،سکتة
متعدد داخلی و مرگ مادر و جنین
مغزی ،اختالالت عملکرد احشای
ّ
منجر شود .در این موارد آسپرین گردش خون به سمت جنین را
بهبود میدهد که ممکن است به دلیل بزرگی جنین مختل شده
باشد .اگر زن در بارداری قبلی خود پراکالمپسی شدید داشته باشد،
میتواند در بارداری بعدی خود بعد از هفتة دوازدهم ،نامزد مصرف
 ۷۵میلیگرم آسپرین در روز باشد .اگر مادر باردار قبل از بارداری
فشار خون باال داشته باشد ،آمادگی بیشتری برای عارضة یادشده
دارد و بهتر است از بعد از هفتة دوازدهم ،روزانه  ۷۵میلیگرم آسپرین
دریافت کند .سازوکار احتمالی آن در بارداری بهبود جریان خون
جفت و جلوگیری از بروز لخته است.
 NSAIDهای دیگر مثل ایبوبروفن و ناپروکسن جزء گروه B
دستهبندی میشوند .این داروها در سه ماهة سوم جزء گروه D
طبقهبندی میشوند ،چرا که همان آثار آسپرین را که در باال گفته
شد ،دارند.
ضد دردهایی هستند که روی سیستم عصبی مرکزی
ر،
مخد
ّ
موا ّد ّ
متخصص زنان
اثر میکنند و باید با احتیاط و بعد از مشاوره با
ّ
استفاده شوند .پزشکان باید از نشانههای سوء مصرف مواد باخبر
مدت از آنها میتواند باعث اعتیاد جنین،
باشند .استفادة طوالنی ّ
ّ
آسیب سیستم عصبی مرکزی ،ضعف سیستم تنفس ،زایمان زودرس
و اختالل در رشد جنین شود.
استامنیوفن همراه با کدئین  TYLENOLبرای کنترل درد در
مدت استفاده میشود .ممکن است ارتباطی بین استفاده از
کوتاه ّ
کدئین و اختالالت قلبی -عروقی و همچنین شکاف کام و لب وجود
داشته باشد.
حسیهای موضعی میتوانند از جفت رد
ی
ب
همة
اینکه
با وجود
ّ
حسی موضعی روش انتخابی برای درمانهای دندانپزشکی
شوند ،بی ّ
حسی باید در حداقل مقدار باشد تا احتمال ایجاد تش ّنج
ی
است .دوز ب
ّ
و هیپوکسی در مادر کاهش یابد.
اتیدوکائین و لیدوکائین جزء گروه  Bهستند ،ا ّما لیدوکائین هر جا
که الزم باشد ،در اولویت است .پریلوکائین جزء گروه  Bاست .بهتر
است در سه ماه اول و سه ماه آخر بارداری استفاده نشود.
اپی نفرین یک هورمون طبیعی است و زمانی که در دوزهای کم
در دندانپزشکی استفاده شود ،هیچ اثر آسیبزایی برای جنین ندارد.
نیتروزاکساید که برای آرامشبخشی در دندانپزشکی برای بیماران
مضطرب تجویز میشود ،در طبقهبندی دارویی در حاملگی قرار
متخصص زنان برای مادر حامله
نمیگیرد و نباید بدون مشاوره با
ّ
استفاده شود .تماس مداوم و مزمن با نیتروزاکساید باعث سقط
خودبهخودی و کاهش باروری میشود.
بهتر است از استفادة نیتروزاکساید در سه ماهة اول حاملگی
متخصص زنان استفادة یک جلسه از
جلوگیری شود .بعد از مشاوره با
ّ
مدت سی دقیقه میتواند ایمن باشد (در
نیتروزاکساید در حاملگی به ّ
ترکیب با حداقل  %50اکسیژن).
مکملهای فلوراید در دوران جنینی اختالف
در مورد استفاده از ّ
نظر وجود دارد .اخیرا ً جامعة پزشکی آمریکا استفاده از فلوراید را برای
نوزادان کوچکتر از شش ماه توصیه نمیکند.
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
*
ّ
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حسـاس میشـوند؟
چـرا دنـدانها ّ

دکتر سیدمصطفی سیدجوادین

*

حساس نیست
دندان طبیعی ّ
ساختار یک دندان بهطور طبیعی به گونهای است
محرکهای حفرة دهان
که نباید نسبت به برخی
ّ
مقابل
مثل شیرینی یا ترشی واکنش نشان دهد و در
ِ
محرکها مثل سرما و گرما نباید واکنش آن
برخی ّ
شدید باشد .در خارجیترین بخش تاج دندان ما ّدهای
به نام مینا قرار دارد که سختترین بافت بدن است
و اصلیترین عامل در حفاظت از دندان در برابر
محرکهای محیطی محسوب میشود.
ّ

حساسیت دندانی چیست؟
ّ
حساسیت دندانی زمانی اتّفاق میافتد که دندان
ّ
محرکهای حفرة دهان واکنشی شدیدتر
به
نسبت
ّ
ال اگر قب ً
از حالت طبیعی از خود نشان دهد ،مث ً
ال در
برابر آب یخ ،دندانها احساس سرما میکردند ،حاال
با نوشیدن آب سرد معمولی هم دندانها واکنش
حساستر از قبل میشوند.
نشان میدهند و ّ

حساسیت دندان چگونه ایجاد میشود؟
ّ
حساسیت دندان در اثر نمایان شدن عاج -که الیة نازک و مغز داخلی دندان است و عصب دندان را احاطه کرده -رخ میدهد .عاج دارای مجاری
ّ
ریزی ()Tubulesاست که از مایعی پر شده و اغلب پایانههای عصبی (عصب دندان) را در برگرفته است .این مایع مستقیماً با مغز و عصب دندان
در ارتباط است .خوردن و آشامیدن غذاها و نوشیدنیهای داغ ،سرد و یا شیرین میتواند باعث جابهجایی و حرکت مایع درون آنها شود .این
جابهجایی مایع ،واکنش عصب دندان را به همراه دارد و به شکل ناگهانی منجر به دردی شدید و کوتاه (تیر کشیدن) میشود.
حساسیت دندان رنج میبرند؟
چه کسانی از ّ
حساسیت دندان رنج میبرد.
تقریباً از هر سه نفر یک نفر از ّ
حساسیت دندان در کلیة سنین مشاهده میشود ،ا ّما افراد بین بیست
ّ
تا پنجاه ساله بیشتر به این عارضه دچار میشوند.

حساسیت دندان
علل ایجاد ّ

 بهداشت ضعیف دهان و پوسیدگی
 پرکردگی (ترمیم)های عمیق دندان
با کفبندی نامناسب
 مسواک زدن نادرست
 التهاب و تحلیل لثه
 ترکهای دندانی
 جرمگیری
 استفادة طوالنی از
ضد جرم و
خمیر دندان ّ
موا ّد سفیدکنندة دندان
 دندانقروچه
 شکستگی یا از
دست رفتن ترمیم
دندان
 استفادة زیاد از ترشی
و لیموترش.

حساسیت دندان
چگونگی تشخیص ابتال به ّ
حساسیت دندان با تیر کشیدن دندان و احساس درد شدید ناگهانی
ّ
همراه است .هنگام خوردن و آشامیدن غذاها و نوشیدنیهای داغ،
حساسیت دندان
سرد و شیرین و یا حتّی تن ّفس هوای سرد میتوان ّ
را تجربه کرد.
بد مسواک زدن ،بالی جان دندان!
مسواک زدن اصلیترین عامل در حفظ سالمت
دندانهاست ،ا ّما اگر از این وسیله درست استفاده نشود،
میتواند اثر تخریبی وحشتناکی روی دندانها و لثه داشته
باشد .بسیاری از مردم به تص ّور اینکه هرچه محکمتر مسواک
بزنند ،بهتر است؛ مسواکهای سفت خریداری میکنند و
روزی چهار یا پنج بار با حداکثر قدرت مسواک میزنند تا
به خیال خودشان دندانهایشان تمیزتر شود .برخی افراد
هم به تص ّور اینکه با این کار دندانها سفیدتر میشود ،از
خمیر دندانهای سفیدکننده استفاده میکنند و با همین
روش مسواک میزنند .در صورتی که با این کار به مرور
زمان لثة نازک روی طوق دندانها تحلیل میرود و طوق
دندانها ساییده میشود ،به نحوی که ناحیة طوق دندانها
شدت مسواک زدن از بین میرود و حالتی گود افتاده
بر اثر ّ
شبیه کاسه ایجاد میشود .به این ترتیب نه تنها زیبایی و
سالمت دندانها و لثه تأمین نمیشود ،بلکه مشکل بزرگی
حساسیت دندانی هم اضافه میشود .در عین حال
به نام ّ
چون عامل اصلی رنگ سفید دندان ضخامت میناست ،با
ساییده شدن زیاد ،ضخامت مینا هم کم میشود یا کام ً
ال از
بین میرود و به این ترتیب ،دندان نه تنها سفیدتر نمیشود،
بلکه زردتر هم میشود؛ چون رنگ عاج -که در زیر مینا
قرار دارد -زرد است و با کم شدن ضخامت
مینا رنگ آن واضحتر دیده
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میشود.
دندانقروچة مشکلزا
با افزایش سن ،دندانها هم کموبیش ساییده میشوند؛ این موضوع بهخصوص در
افرادی دیده میشود که تماس دندانهایشان روی یکدیگر شدید باشد ،مث ً
ال افرادی که
دندانقروچه دارند یا کسانی که تعدادی از دندانهایشان را از دست دادهاند و در نتیجه
فشار بیشتری روی دندانهای مانده اعمال میشود .این ساییدگیها بیشتر روی تاج
دندانها و اغلب در دندانهای جلو دیده میشود.
حساس کند!
جرمگیری هم میتواند دندانها را ّ
وقتی روی دندان و زیر لثه جرم زیادی وجود داشته باشد ،لثه و استخوان نگهدارندة
دندان ،دچار التهاب و عفونت میشود و بیمار باید تحت جرمگیری عمیق یا گاهی
جراحی لثه قرار گیرد .در مواردی که جرمهای زیر لثهای سنگین و شدید باشد ،یکی
ّ
حساس شدن دندانهاست ،زیرا ناحیة
جراحی لثهّ ،
از عوارض ناخواستة جرمگیری یا ّ
طوق دندان -که مینای بسیار نازکی دارد -و ریشه -که اص ً
ال مینا ندارد -بعد از حذف
حساسیت بعد
البته
گیرد.
ی
محرکهای محیطی قرار م
ّ
جرمها بهطور مستقیم در معرض ّ
جراحی لثه اغلب زودگذر است ،ا ّما در موارد معدودی ممکن است این
از جرمگیری یا ّ
حساسیت ادامه داشته باشد و باعث آزار بیمار شود.
ّ

شدت در معرض
افرادی که عالقة زیادی به خوردن ترشی دارند ،به ّ
حساسیت دندانی هستند ،بهخصوص کسانی که لیموترش
خطر ّ
میجوند
حساسیت ایجاد میکند
پوسیدگی هم ّ
به دلیل عدم رعایت بهداشت دهان ،مینای دندان در اثر ف ّعالیت باکتریهای دهان
محرکها بهطور مستقیم روی عاج دندان
تخریب میشود و با گسترش پوسیدگی به عاجّ ،
شدت
حساس میشود .در پوسیدگی دندان اغلب ّ
عمل میکنند؛ بدین ترتیب دندان ّ
شدت پوسیدگی بستگی دارد .البته امکان
شدت آن معموالً به ّ
حساسیت بیشتر است و ّ
ّ
ً
دارد با وجود یک پوسیدگی عمیق ،دندان هیچگونه عالمتی نداشته باشد .معموال دندانی
حساس است و در صورت
محرکها بهخصوص سرما ّ
که پوسیدگی عاج دارد ،نسبت به ّ
محرکی دچار دردی تیز و شدید میشود که با حذف تحریک ،مث ً
ال
مجاورت با چنین ّ
مدت زمانی کمتر از پانزده ثانیه برطرف میشود و معموالً میتوان
در
قورت دادن آب سرد
ّ
ً
جدی هستند و بیمار باید
دندان دردناک را مشخّ ص کرد .چنین دردهایی هشداری کامال ّ
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بهسرعت نسبت به درمان دندان مورد نظر اقدام
کند وگرنه به دنبال پیشرفت پوسیدگی ،پالپ
دندان (بافت نرم و مرکز دندان که حاوی عروق و
اعصاب است) درگیر میشود .تا قبل از رسیدن به
چنین مرحلهای ،دندان ،اغلب با درمانهای سادة
ترمیمی دندانپزشکی قابل درمان است؛ در غیر این
صورت باید درمان ریشه (پالپتراپی) صورت گیرد.
التهاب و تحلیل لثه
این بیماری کموبیش رایج است .در این
بیماری بافت لثة اطراف دندان تحلیل میرود و
عقبنشینی میکند؛ بهطوری که ریشة دندان
نمایان میشود.
حساسیت دندانی
خوردن ترشی و ّ
افرادی که عالقة زیادی به خوردن ترشی
حساسیت دندانی
دارند ،به ّ
شدت در معرض خطر ّ
هستند ،بهخصوص کسانی که لیموترش میجوند،
زیرا اسید موجود در موا ّد ترش باعث از بین رفتن
مینای بسیار نازک ناحیة طوق دندان میشود
حساسیت
و این ساییدگی شیمیایی زمینهساز ّ
دندان خواهد بود.
حساسیت دندان
درمان ّ
اگر اخیرا ً دندانی را ترمیم کردهاید و به
حساس شدهاید ،نگران
خوراکیهای گرم و سرد ّ
حساسیت طبیعی است و باید
نباشید؛ این نوع ّ
ظرف چند هفته از بین برود .در این حالت عصب
مدتی طول
درون دندان کمی ملتهب میشود و ّ
میکشد تا به حال عا ّدی برگردد .اگر درد بعد از
چند هفته برطرف نشد ،نزد دندانپزشک بروید،
زیرا ممکن است عصب دندان شما آسیب دیده
باشد.
در موارد دیگر استفاده از خمیر دندان مناسب و
خودداری از خوردن برخی از غذاها و آشامیدنیها
حساس را
میتواند کمککننده باشد .دندان ّ
بپوشانید .استفاده از خمیر دندان مخصوص
حساسیت ،مجاری لختشده را با کلرواسترونسیم
ّ
میپوشاند که مانند فلورور سدیم ،کلسیم را از
بزاق جذب میکند و روی مینا میکشد .دهانشویة
حاوی فلورور به پوشاندن مجاری کمک زیادی
میکند.
روش مسواک زدن را تغییر دهید .شاید
حساسیت دندانها استفاده از
شایعترین علّت ّ
مسواک زبر و محکم کشیدن آن روی دندانها
باشد .این کار درست مثل ّاره کشیدن درخت
است .آرام مسواک بزنید .همیشه از مسواک نرم
استفاده کنید ،قبل از استفاده از مسواک ،آن را
با آب گرم خیس کنید و هیچ وقت مسواک را
محکم روی دندانها نکشید .مسواک زدن را از
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پشت دندانهای پایین شروع کنید که دور از دسترسترین نقطة دهان
است و همیشه جرم در آنجا جمع میشود .بنابراین باید بیشترین سعی
خود را در تمیز کردن این نقطه به کار ببرید.
حساس به فشارند که در صورت
مسواکهای برقی دارای سیستمهای ّ
وارد شدن فشار زیاد ،مسواک زدن را متو ّقف میکنند .ثابت شده است که
مسواک برقی با حرکات نوسانی -چرخشی پالکهای بیشتری را نسبت به
مسواکهای دستی برمیدارد.
بهداشت مناسب دهان و دندان
حساسیت دندان
بهطور کلّی رعایت بهداشت دهان و دندان از بروز ّ
مدت دو
به
روز
جلوگیری میکند که این کار با دو بار مسواک زدن در
ّ
دقیقه و با استفاده از مسواک نرم باکیفیت و دارای الیاف نرم و خمیر
دندان حاوی فلوراید تحقّق مییابد.

خوراکیهای اسیدی نخورید
غذاها و نوشیدنیهای اسیدی مثل گوجهفرنگی ،لیمو و نوشابة گازدار
حساسیت به تغییر دما
خیلی سریع مینای دندان را میخورند و باعث ّ
میشوند .شیرینی نیز یکی دیگر از عوامل پیشرفت پوسیدگیهای دندان
است .باکتریها با خوردن شیرینیها ،اسید تولید میکنند که سبب
ضعیف شدن دندانها میشود.
بالفاصله بعد از خوردن غذا مسواک نزنید
پس از مصرف مایعات یا موا ّد غذایی اسیدی ،این اسید میتواند مینای
دندان و حتّی الیة زیرین آن ،یعنی عاج را تخریب کند .اگر زمان مسواک
زدن دندانها مناسب نباشد ،یعنی ظرف بیست دقیقه تا نیم ساعت پس
از صرف غذا یا نوشیدنیها ،اسید موجود در موا ّد غذایی به سطح عمیقتر
دندانها راه پیدا میکند و در نتیجه خیلی سریعتر موجب پوسیدگی
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و تخریب دندانها میشود .به این دلیل دندانپزشکان توصیه
میکنند بهویژه در مواردی که از مایعات اسیدی یا موا ّد غذایی
ادویهدار استفاده میکنید ،حتماً بین نیم ساعت تا یک ساعت
صبر کنید و پس از آن ،مسواک بزنید تا از آثار منفی مصرف
موا ّد اسیدی روی دندانها جلوگیری کنید.
حساسیت
راهکارهای طبیعی برای تسکین
ّ
دندان
ضد التهابیای دارند که موجب
بسیاری از گیاهان
خواص ّ
ّ
تسکین درد دندان میشوند ،ازجمله میتوان به میخک اشاره
ضد باکتری به دلیل
کرد .روغن این گیاه عالوه بر
خواص ّ
ّ
حساسیت دندان را تسکین
ترکیبات بیحسکنندة دردّ ،
میدهد .برای استفاده چند قطره از آن را روی قسمتهایی
که خیلی دردناک است ،بریزید .قبل از اینکه درد آرام شود،
گزگز خفیفی را احساس میکنید .اگر روغن آن را در اختیار
ندارید ،میتوانید از خود گیاه استفاده کنید .چند دانه از آنها را
بجوید .بزاق دهان موجب آزاد شدن ترکیبات آن میشود .تأثیر
حسی میخک حدود سی دقیقه است.
بی ّ
نعناع یکی دیگر از گیاهان مؤثّر در این زمینه است .نعناع
عالوه بر اینکه بوی مطبوعی به دهان میبخشد ،جوشندة آن
موجب تسکین درد میشود.
حساسیتزدایی کنید
از دندانهایتان ّ
ً
اگر دندانقروچه دارید ،حتما برای درمان آن به دندانپزشک
مراجعه کنید .اگر دندانی را از دست دادهاید ،هرچه سریعتر
نسبت به جایگزینی آن اقدام کنید .هر شش ماه یکبار به
دندانپزشک مراجعه کنید تا اگر نیاز به درمانهای ترمیمی
یا جرمگیری وجود دارد ،در مراحل اولیه انجام شود نه اینکه
بیماری پیشرفت کرده باشد و به تخریب دندان ،لثه و استخوان
منتهی شود.
حساسیت دندان به دلیل ساییدگی طوق دندان ایجاد
اگر ّ
شده باشد (به دلیل بد مسواک زدن یا مصرف زیاد موا ّد
ترش) در موارد پیشرفته باید با درمان ترمیمی ،ناحیة ساییده
را ترمیم کرد .این ترمیم عمدتاً با کمک موا ّد همرنگ دندان
(کامپوزیتها) صورت میگیرد .اگر هم ساییدگی طوق ناچیز
حساسیت به دلیل تحلیل لثه و عریان شدن ریشة
باشد یا ّ
دندانها اتّفاق افتاده باشد ،بهترین راه استفاده از خمیر دندان
حساسیت در مطب است .اگر
حساسیت یا درمانهای ّ
ّ
ضد ّ
ضد ّ
جراحی برای پیوند
های
ش
رو
از
گاهی
باشد،
شدید
ها
ه
لث
تحلیل
ّ
لثه استفاده میشود.
حساسیت
اگر سایش تاج یا لبة برندة دندانها عامل ایجاد ّ
ّ
محل ساییدهشده را ترمیم
باشد ،ممکن است نتوان بهسادگی
کرد ،چون معموالً در این حالت اعمال نیروهای شدید جویدن
عامل سایش دندان است و ممکن است ترمیم ،دچار شکستگی
شود.
اگر مشکل به دلیل پوسیدگی دندان است ،باید هرچه
سریعتر دندان پوسیده ترمیم شود تا از پیشرفت پوسیدگی و
عوارض بعدی آن پیشگیری شود.
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