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س ّوم قبل از عيبجويي و بازگويي عيب ديگران ،سعي کند که عيباهي خود را ربطرف کند.
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سالمت کودکان

علـل تعـریق در نـوزادان
تعریق سازوکاری است که به کمک آن دمای بدن -که به
دالیل مختلف مانند ف ّعالیت ،خوردن غذا یا در اثر بیماری و
 ...افزایش یافته -پایین میآید و به اصطالح خنک میشود.
بنابراین مهمترین فایدة تعریق کنترل دمای بدن و دفع موا ّد
زايد از راه پوست است .تعریق زیاد به دو علّت میتواند باشد:
محرک
یا افزایش تعداد غدد عرق یا افزایش ترشّ ح هورمون ّ
ترشّ ح عرق.
تعریق زیاد نوزاد یا شیرخوار در بیشتر موارد طبیعی است،
*
دکتر فاطمه امیری
جدی باشد که نیاز به
ا ّما گاهی میتواند نشانة یک مشکل ّ
حد کودکان دارند و بیان
از
بیش
تعریق
از
شکایت
مادران
اوقات
گاهی
بررسی دارد.
ّ
میکنند که بالش زیر سر نوزاد خیس است .در این موارد قدم اول بررسی درجة حرارت
اتاق است؛ شاید حرارت اتاق بیش از حد باالست که این مسئله موجب افزایش دمای
بدن کودک و در نتیجه تعریق زیاد میشود .البته این مسئله حتّی ممکن است سبب
کمآبی کودک یا نوزاد شود .در چنین مواردی توصیه میشود که درجة حرارت اتاق را
متعادل کنید و به کودکی که زیاد عرق میکند ،بیشتر مایعات بخورانید .از علل دیگر
تعریق زیاد در ناحیة سر نوزاد -که سبب خیس شدن بالش میشود -بیماری نرمی
استخوان ناشی از کمبود ویتامین  Dاست ،بهخصوص این مسئله در فصل زمستان -که
کودک کمتر در معرض آفتاب قرار میگیرد -بیشتر بروز میکند .همچنین عدم مصرف
ویتامین  A+Dیکی دیگر از عوامل است .البته نرمی استخوان با عالئم دیگری ازجمله
دیر نشستن ،دیر دندان درآوردن و مچ پهن همراه است و تعریق زیاد کاسة سر یکی
از عالئم است .در این گروه از نوزادان با نظر پزشک معالج باید ویتامین  Dبیشتری به
مدت نیم ساعت کودک را در معرض آفتاب مستقیم
نوزاد داده شود .همچنین روزانه به ّ
متخصصان اطفال کمخونی نیز میتواند سبب تعریق در کودک
قرار دهید .به نظر برخی
ّ
توجه به
شود که در نتیجة عدم مصرف قطرة آهن و نیز موا ّد غذایی حاوی آهن استّ .

اهمیت
پوشش مناسب در کنترل تعریق کودک بسیار ّ
دارد ،زیرا پوشش بیش از حد خصوصاً در هوای گرم
یکی از دالیل اصلی تعریق نوزاد است؛ بهترین دما
برای اتاق نوزاد بین  21-18درجة سانتیگراد است.
اگر نوزاد به هنگام شیرخوردن دچار تعریق میشود
یا از شیر خوردن امتناع میکند ،ممکن است عالمتی
از ناراحتی قلبی کودک یا رفالکس باشد ،زیرا شیر
خوردن سنگینترین ف ّعالیت کودک است .البته در
این موارد کودک به دلیل شیر نخوردن کافی کاهش
وزن خواهد داشت ،پس بهتر است حتماً کودک
را نزد پزشک ببرید؛ گرچه در اکثر موارد این نوع
تعریق طبیعی است .اگر تعریق در نواحی دست و
پا و بدن کودک نیز باشد ،برخی بیماریها میتواند
مطرح باشد ،مانند پرکاری تیروئید .البته در کنار آن
عالئم دیگر این بیماری هم باید وجود داشته باشد و
تشخیص با آزمایش تأیید شود .شیرخواران مرحلة
خواب عمیق طوالنیتری دارند و گاهی هنگام خواب
در مرحلة خواب عمیق دچار تعریق بیش از حد
متوجه میشوید که فرزندتان غرق
میشوند و شما
ّ
عرق است .گاهی در زمستان خانة بعضی از خانوادهها
بیش از حد گرم است و چون به این وضع عادت
متوجه دمای باالی منزلشان نیستند .دمای
دارند،
ّ
باالی محیط یکی از مهمترین علل تعریق نوزادان
است ،بنابراین در صورت مشاهدة تعریق زیاد نوزاد
ابتدا عوامل محیطی را اصالح کنید؛ پایش قد و وزن
کودک را انجام دهید و اگر مشکل برطرف نشد ،برای
بررسی سایر علل با پزشک کودکتان مشورت کنید.

*پزشک عمومی
نشانی :بلوار نماز ،خیابان مهارت ،روبهروی دبیرستان
پسرانة سما ،طبقة همکف تلفن33726230 :

Website: www.Asa-clinic.ir
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علل مشكالت رفتاری كودكان
بسیاری از والدین به دنبال يافتن علّت و
ریشة بدرفتاری فرزندشان هستند .علل
مشکالت رفتاری کودکان به سه دسته
تقسیم میشود:
 سرشت و ژن
 محیط خانواده
 جامعه.
دکتر فریبا عربگل

*

سرشت و ژن
سرشت و ژن عاملى است كه قادر بـه تغییر دادن آن نیـستیم؛
چیـزى كـه كـودك بـا آن متولّد ميشود ،مثل رنگ چشم و رنگ مو.
پرتحرك ،ناآرام ،فضول ،كنجكاو ،پرحرف و  ...هستند،
بچهها
بعضى از ّ
ّ
بچهها
از
بعـضى
هستند.
شنو
ف
حر
و
منطقى
آرام،
ها
ه
بچ
از
ّ
ولى بعضى ّ
معاشرتى و اجتماعى ،ولى بعضى دیگر خجالتى ،گوشهگیر و كمحرف
بچهها گرچه در یك محیط بزرگ
هستند .حتّى گاه در یك خانوادهّ ،
شدهاند ،با هم متفاوتاند.
فرق است بین كودكى كه در خانوادهاى آرام و قانونمند
زندگى ميكند؛ والدینش بـه او عشق ميورزند؛ از تنبیه
فیزیكى و اذیت و آزار كالمى او ميپرهیزند با كودكى
كه در محیطى زندگى ميكند كه استرسهاى ناگهانى و
گوناگون ،خانواده را دچار آشوب و بحران كرده است؛
توجه هستند و . ...
به نیازهاى او بى ّ

پرتحرك و با رفتارهاى
در نظر بگیرید كه شما كودكى شلوغ ،ناآرام،
ّ
بدون فكر و ناگهانى داریـد .او لحظهاى آرام و قرار ندارد ،وول ميخورد،
توجهى ندارد ،كارهایش را
كارهاى خطرناك ميكند ،به حرف شما ّ
نیمهتمام رها ميكند و سراغ كار بعدى ميرود و شلخته و بىنظم
توجهى مبتال
است .این كودك ممكن است به بیمارى بیشف ّعالى -كم ّ
باشد .در این مورد به درمان و مداخلة روانپزشك نیاز است .رفتارهایى
در این كودك هست كـه فقط با دارو بهتر ميشود و به روش تربیتى
شما بستگى ندارد ،ولى رفتارهایى نیز در این كودك دیده ميشود كه
در محیط نامناسب تشدید ميشود ،مث ً
مستعد یادگیرى
بچهها
ّ
ال این ّ
رفتارهاى منفى و پرخاشگرانهاند.
پس اگر شما عصبانى و پرخاشگر باشید ،او را تنبیه بدنى كنید،
كتك بزنید و ناسزا بگویید ،كـودك شـما هـم پرخاشـگر ،مضطرب
و افسرده خواهد شد .اگر شما دروغ بگویید ،احتمال اینكه او نیـز
دروغگـویى را یـاد بگیـرد ،افـزایش ميیابد.
پس ميبینید كه سرشت و محیط در تعامل با یكدیگرند .شما
ميتوانید كودك گوشهگیر خود را گوشهگیرتر و منزوىتر و یا او را
كمياجتماعىتر كنید؛ كودك وابستة خود را وابستهتر و یا او را كمى
مـستقلتـر كنیـد .شما ميتوانید كودك ترسو و مضطرب خود را
ترسوتر كنيد و یا به او اعتماد به نفس ببخشید.

بچهها وقتى به دنیا ميآیند ،ویژگىهایى را با خود ميآورند
پس ّ
و اگر در محیطى مناسب قرار گیرند ،صفات ذاتى و سرشتى آنها
اندكى تعدیل ميشود ،ا ّما در سرشت و ذات كودك تغییرات كلّى
نميتوان داد .شـما نبایـد خود را به دليل تغییراتى كه نميتوانید
انجام دهید سرزنش كنید ،ولى براى تغییراتى كه ميتوانید انجام
دهیـد ،باید خود را قوىتر و توانمندتر كنید.
محیط خانواده
فرق است بین كودكى كه در خانوادهاى آرام و قانونمند زندگى
توجه به نیازهاى او
ميكند؛ والدینش بـه او عشق ميورزند؛ با ّ
توانایىهایش را تقویت ميكنند؛ از تنبیه فیزیكى و اذیت و آزار
كالمى او ميپرهیزند با كودكى كه در محیطى زندگى ميكند كه
استرسهاى ناگهانى و گوناگون ،خانواده را دچار آشوب و بحران كرده
است؛ والدین با هم جنگ و دعوا دارند؛ فرزند خود را كتك ميزنند؛
بىتوجه هستند و . ...
به نیازهاى او
ّ
محیط خانواده ميتواند صفات سرشتى نامطلوب كودك را تعدیل
یا تشدید كند .ما ميتوانیم با تغییراتى كه در روشها و الگوهاى
تربیتى خود ميدهیم ،باعث شویم كه رفتارهاى اجتماعى و مناسب
كودك بیشتـر شـود یـا رفتارهاى غیراجتماعى و منفى او كاهش یابد.
جامعه
حتماً براى شما اتّفاق افتاده كه گاه نگران تأثیر منفى فیلمهاى
جنایى و پلیسى تلویزیون بر كودك خود باشید یا از اینكه كودك شما
با شخصیتهاى خشن كارتونى و رایانهاى همانندسـازى ميكنـد و
از دوست ناباب خود الگو برميدارد ،واهمه دارید .در نتیجه ،تصمیم
ميگیرید كه او را از تمام این ارتباطات منع كنید.
حتماً در مواقعى ،تصمیم گرفتهاید كه مدرسة كودك خود را تغییر
دهیـد تـا از تـأثیر رفتـار خـشن و سختگیرانة ناظم او پیشگیرى
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كنید ،یا محلّة خود را عوض كردهاید تا فرزند شما از فرهنگ حاكم بر آن
محلّه تأثیر نگیرد .حتماً از اینكه نوجوان شما تا پاسى از نیمهشب پاى رايانه
چت ميكند ،نگران شدهاید و . ...
تمـام این مسائل ،تأثیر جامعه و محیط پیرامون را بر رفتار كودك نشان
ميدهد .مسلّماً كودكان و نوجوانان از رسانهها (تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت،
مجلّه ،كتاب و  ،)...دوستان ،محیط مدرسه ،معلّمان ،شخصیتهاى هنرى،
ورزشى و  ...جامعه الگوبردارى ميكنند و تحت تأثیر قرار ميگیرند.
اگر كودكى عالئم اضطراب و وسواس داشته باشـد و در مدرسـهاى درس
بخوانـد كـه نـاظم و معلّمى بـسیار سختگیر و انعطافناپذیر و دانشآموزانى
قلدر و زورگو داشته باشد ،مطمئناً صفات سرشتى ایـن كـودك تـشدید
ميشود .یا اگر كودكى بیشف ّعال ،معلّمى كمحوصله ،كجخُ لق و سختگیـر
داشـته باشـد ،عالقـة او بـه درس و رفتن به مدرسه كاهش ميیابد.
ميتوان تص ّور كرد كه جامعة پیرامون ما چه تأثیرات عظیمى بر رفتار
كودك ميگذارد .قصد ناامیـد كـردن شما را ندارم و به قول شاعر :عیب
ميجمله بگفتى ،هنرش نیز بگو.
ّ
مسلّماً بسیارى از مـا از شخـصیت مثبـت معلم خود الگوبردارى كردهایم؛
در جامعة ما كـسانى بـودهانـد كـه مـا را در مواقـع بحرانـى راهنمـایى
كردهاند و یا ما را در شكلگیرى شخصیت و رسیدن به هویّتى مـستقل
یـارى دادهانـد .پـس جامعـة مطلـوب ميتواند تأثیرات مثبتى بر رفتار
كودك داشته باشد.
اكنون نمونهاى واقعى ذكر ميشود تا به تأثیر محیط جامعه (در اینجا خانه
و مدرسه و معلّم) بر رفتار كـودك و مقابلة بهتر او با استرس آگاه شوید:
«پس از تولّد فرزند دومم ،دختر هفتسالهام ،نیكى ،دچار
استرس و ناراحتى شد ،بهطـورى كـه نگـران از دست
توجه و عالقة والدینش بود .او به ما اعتراض
دادن ّ
توجـه
ميكرد كه شما همة وقت خـود را صـرف ّ
بـه فرزند دوم كردهاید و دیگر مرا مثل قبل
دوست ندارید.
ناامید شده بودم و نميدانستم كه چه كنم.
پس موضوع را با معلّم او مطرح كردم .مدرسه
تصمیم گرفـت بـه ما و نیكى كمك كند .اولیاى
مدرسه به مناسبت تولّد خواهر نیكى جشنى
ترتیب دادند .در آن جشن ،نیكى ملكهاى شده
بود كه بـا پیراهن تورى سپید روى صندلى
زیبایى نشسته بود .خواهر كوچكش را نیز در
آغوش گرفته بود.
دانـشآمـوزان كالس یك به یك با هدیهاى نزد
نیكى ميرفتند و تولّد خواهرش را به وى تبریك
ميگفتنـد .نمـایش احـساس غرور نیكى در
آن جشن بسیار دیدنى بود .نیكى از اینكه
تولّد خواهر كوچكش را به او تبریك
ميگفتنـد و خواهش ميكردند تا او
اجازه دهد كه خواهرش را ناز كنند،
به خود ميبالید».
تخصص روانپزشكي كودك
* فوق
ّ
و نوجوان
نشاني :تهران ،دانشگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي ،بيمارستان امام
حسين (ع) ،بخش روانپزشكي اطفال
تلفن88926341 -77551023 :
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ظروف تفلون عامل اضافهوزن کودکان!
پایگاه ّ
اطالعرسانی شبکة خبر :بررسیهای جدید پژوهشگران
دانشگاه براون آمریکا نشان میدهد که موا ّد شیمیایی موجود
در روکش تفلون ظروف نچسب با طیف وسیعی از بیماریها
مرتبط است .طبق این تحقیق یکی از موا ّد شیمیایی اصلی
مورد استفاده در تفلون ،پرفلورو اوکتانوئیک اسید ()PFOA
است که با افزایش چربی بدن و اضافهوزن سریعتر در کودکانی
که مادرشان در طول دوران بارداری بیشتر در معرض این ما ّده
بودهاند ،مرتبط است.
این تحقیق نشان داد که کودکان مادرانی که بیشتر در
معرض این ما ّده قرار گرفته بودند ،بیش از یک کیلوگرم نسبت
به همساالن خود در هشت سالگی اضافهوزن داشتند .در
مطالعات قبلی ارتباط ظروف تفلون با سرطانهای کلیه و مثانه
هم به اثبات رسیده بود.

تأثیر سیگار اطرافیان بر دندان بچّهها!

خبرگزاری مهر :در پژوهشی که محقّقان ژاپنی انجام دادند،
بچههایی که در چهار ماهگی در معرض دود سیگار
مشخّ ص شد ّ
اطرافیان خود بودهاند ،در سه سالگی پوسیدگی دندان آنها دو
بچههای دیگر است .محقّقان میگویند :از هر ده کودکی
برابر ّ
که در دنیا زندگی میکنند ،چهار نفر آنها در معرض دود
سیگار اطرافیان خود قرار میگیرند.
نتایج این تحقیق در شمارة اکتبر  2015مجلّة  BMJمنتشر
شد .در این پژوهش که محقّقان ّ
اطالعات پزشکی  77هزار
کودک را -که در سالهای  2004تا  2010متولّد شده بودند-
بررسی کردند 55 ،درصد والدین سیگاری بودند و  7درصد
بچهها در معرض دود سیگار قرار گرفته بودند .حدود  13هزار
ّ
بچهها دچار پوسیدگی دندان شدند.
از
تن
ّ
محقّقان میگویند :دود سیگار میتواند محتویات بزاق
کودکان را تغییر دهد و با این تغییر میتواند بر سالمت مینای
دندان تأثیر بگذارد .بررسیهای قبلی نیز نشان داده بود در
کودکانی که در معرض دود سیگار اطرافیان خود قرار دارند،
احتمال بروز بیماریهای قلبی و تن ّفسی افزایش مییابد.

تقويم سالمت دي و بهمن
مناسبت
هفته هوای پاک
روز جهانی کمک به جذامیان
روز جهانی سرطان و هفتة سرطان
روز پرستار

روز

ماه

22-29

دي

8

بهمن

8-15

‘‘

25

‘‘
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جدی بگیریم!
چاقی کودکان را ّ

دکتر اسماعیل نورصالحی

*

در حال حاضر چاقی یکی از مهمترین مشکالت تغذیه در کودکان به شمار میرود که از سال  1960شیوع آن در
متعددی است و شایعترین علّت
کودکان و نوجوانان سه برابر شده است .چاقی همراه با مشکالت بهداشتی و درمانی
ّ
مرگ قابل پیشگیری نیز محسوب میشود.
در بزرگساالن معیار تعیینشده برای اضافهوزن و چاقی ،اندازة تودة بدن ( )BMIاست که عبارت است از وزن بدن
به کیلوگرم بر قد به توان  .2هر گاه این نسبت کمتر از  180باشد ،کمبود وزن و اگر بین  18/5 – 24/9باشد ،طبیعی
است ،ا ّما اگر بین  25تا  29باشد ،اضافهوزن و اگر باالتر از  30باشد ،فرد چاق محسوب میشود .در کودکان و نوجوانان از
تهیه شده -بر حسب پرسنتایل مورد ارزیابی قرار
دو تا هجده سالگی از روی منحنی - BMIکه برای جنس دختر و پسر ّ
میگیرد ،به عبارتی منحنی بین  5تا  85پرسنتایل طبیعی ،بین  80تا  90پرسنتایل اضافهوزن ،بیشتر از  95پرسنتایل
چاق و کمتر از  5پرسنتایل به عنوان کمبود وزن محسوب میشود.

چاقی علل متفاوتی دارد که
به چند دسته تقسیم میشود:
 عوامل ژنتیکی

پژوهشهای مختلف نشاندهندة
تأثیر عوامل ژنتیکی در چاقی ،بهویژه
انواع شدید آن هستند .اگر پدر و مادر
هر دو چاق باشند ،احتمال چاقی در
کودکان به حدود نود درصد افزایش
مییابد؛ در حالی که اگر یکی از
والدین چاق نباشند ،این احتمال به
کمتر از ده درصد خواهد رسید .البته
نباید تص ّور کرد که چاقی به دلیل دارا
بودن زمینة ژنتیکی ،قابل پیشگیری
یا درمان نیست ،در واقع افرادی که
زمینة ارثی چاقی دارند ،در صورت
حد انرژی و یا ف ّعالیت
دریافت بیش از ّ
جسمی ناکافی ،سریعتر از سایر افراد
دچار اضافهوزن و چاقی خواهند شد.
 ف ّعالیت بدنی ناکافی

ممکن است شخص به این دلیل
چاق شود که انرژی بسیار کمی
مصرف میکند .گرسنگی و اشتها در
افرادی که ف ّعالیت میکنند ،بهخوبی
کنترل میشود و فقط زمانی از کنترل
حد
خارج میشود که ف ّعالیت آنان از ّ
خاصی پایینتر باشد .در بسیاری
ّ
از موارد دیده شده که افراد چاق
حتّی خیلی کمتر از افراد الغر غذا
حدی
میخورند ،ا ّما ف ّعالیت آنان به ّ
کم است که ذخیرة چربی در بدن آنان
بسیار زیاد میشود.

رژیم غذایی برای کاهش وزن
ی جادویی نیست و برای کاهش وزن معجزه نمیکند و مصرف
هیچ کدام از رژیمهای غذای 
یا قطع هیچ کدام از موا ّد غذایی نمیتواند اثری قطعی روی کاهش وزن داشته باشد .انتخاب
غذاهای اصلی و میانوعدههای غذایی از بین کربوهیدراتهای مر ّکب کمانرژی شامل میوههای
تازه ،سبزیجات و غالت بسیار مفید است .این غذاها عالوه بر داشتن ویتامین و موا ّد معدنی
فراوان ،مقدار موا ّد فیبری بیشتر و چربی کمتری نسبت به سایر غذاها دارند و بیشتر باعث سیر
شدن فرد میشوند .با استفاده از غذاهای کمچرب میتوان حتّی بدون کم کردن حجم غذا تا
حد زیادی میزان چربی بدن را کاهش داد .حتّی با دریافت میزان ثابت کالری ،کم کردن
ّ
میزان چربی موجود در غذا باعث کاهش چربی ذخیرهشده در بدن میشود .اگر شخص
بخواهد وزن مناسبی داشته باشد ،باید نه تنها مصرف چربی ،بلکه مصرف موا ّد قندی و
نشاستهای را نیز محدود کند.
انتخابهای نادرست برای درمان چاقی
داروهای الغری

داروهایی که به صورت مو ّقتی باعث کاهش اشتها میشوند ،نه تنها تأثیر
چندانی در الغر شدن افراد ندارند ،بلکه استفاده از آنها وابستگی
خواهد داشت.
شدید و عوارض عصبی را به دنبال
جراحی روده
عمل ّ

در این عمل قسمتی
از روده برداشته
میشود تا انرژی
کمتری از موا ّد غذایی
جذب شود .این
عمل باعث عوارض
جانبی بسیاری از قبیل
اختالل آب و الکترولیت
و همچنین بروز مشکالت
کبدی میشود.

7

رژیم حذف کربوهیدرات

بدون وجود کربوهیدرات کافی ،چربی به صورت
عا ّدی در بدن مصرف نمیشود و در نتیجه ممکن
است اختالالت بسیاری از قبیل افزایش کلسترول
خون ،عدم تعادل موا ّد معدنی و افت قند خون رخ
دهد.
رژیمهای حاوی پروتئین زیاد

در این رژیم مصرف پروتئین زیاد است ،به امید
آنکه موا ّد چربی از بین برود و تعداد بافتهای فاقد
درازمدت مو ّفقیت
چربی بدن زیاد شود .این رژیم در
ّ
جدیای برای سالمتی به
کمی دارد و خطرات ّ
همراه خواهد داشت.
رژیمهای دارای کالری بسیار کم

این رژیم به رژیمهایی گفته میشود
که در آن روزانه فقط چهارصد تا
هشتصد کیلو کالری انرژی
دریافت میشود تا بتوان
وزن را کاهش داد .هر چند
این رژیم برای افرادی
که بهد ّقت آن را رعایت
میکنند ،بهسرعت باعث
کاهش وزن میشود ،ا ّما
درازمدت چشمانداز
در
ّ
امیدوارکنندهای ندارد
و بهطور معمول بعد از
مدتی نه چندان طوالنی،
ّ
وزن از دست رفته دوباره
بهسرعت باز میگردد .برای
کودکان و نوجوانان در حال
رشد هیچ گاه نباید از چنین
دستوری پیروی کرد.
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اقدامات پیشگیریکننده از چاقی در کودکان
طی شش ماه اول و ادامة آن تا دو سالگی.
 تغذیة انحصاری کودکان با شیر مادر ّ
 شروع تغذیة کمکی بهموقع توأم با ادامة شیردهی تا پایان دو سالگی.
 زدودن باورهای غلط از ذهن مادران ،بهخصوص اولزاهایی که سالمتی و زیبایی
کودک خود را با چاقی ارتباط میدهند.
 عدم مقایسة فرزند خود با سایر کودکان.
 برقراری نظم در ساعات خواب و بیداری کودکان و نوجوانان .خواب دیرهنگام
شبانه باعث چاقی کودکان میشود.
 نظم در ساعات غذا خوردن و عدم حذف صبحانه و میانوعدهها .همچنین سرعت
غذا خوردن کودک را کاهش دهید .هر گاه دهان کودک شما از غذا پر شده ،قاشق خود
را پایین بیاورید تا آهسته غذا را بجود و بهآرامی آن را ببلعد.
 محدودیت مصرف غذاهای با دسترسی آسان ،حاوی کالری باالی متراکمشده و فاقد
موا ّد ّ
مغذی مثل انواع ساندویچ ،همبرگر ،پیتزا ،سیب زمینی سرخکرده و سسهای چرب.
 تعدیل مصرف چربیها ،روغنها و قندهای تصفیهشده به هنگام طبخ غذا در منزل.
 محدودیت مصرف میانوعدههای غذایی پر انرژی و فاقد موا ّد ّ
مغذی مانند
شکالت ،کیک ،شیرینی ،چیپس ،پفک و نوشابه.
 عدم تغذیة کودکان در حین تماشای برنامههای تلویزیونی.
 کاهش زمان بیحرکتی کودکان به علّت گرایش به بازیهای رایانهای و یا تماشای
مدت زمان نشستن در
برنامههای تلویزیونی .خانوادهها باید د ّقت کنند که حداکثر ّ
مقابل تلویزیون از  1/5تا  2ساعت در روز بیشتر نباشد .ف ّعالیت جسمی میتواند بر
خروج انرژی از ماهیچهها اثر مثبتی بگذارد .همچنین ف ّعالیت بدنی میتواند به خروج
و تولید انرژی به صورت غیرمستقیم یعنی از طریق سرعت بخشیدن به سوختوساز
بدن کمک کند .از طرفی دیگر ف ّعالیت فیزیکی سهم زیادی در از دست دادن وزن و
یا حفظ آن دارد .ف ّعالیت بدنی به کنترل اشتها نیز کمک میکند ،بهویژه ف ّعالیت بدنی
باعث میشود که شخص بتواند احساس گرسنگی کاذبی را که بر اثر خستگی ،کسالت،
بیحوصلگی و افسردگی به وی دست داده ،کنترل کند.
مدت سرگرمیها و بازیهایی که توأم با ف ّعالیت بدنی و دستهجمعی در
 افزایش ّ
هوای آزاد انجام میشود.
محبت پدر و مادر به کودک و پاسخگویی به نیازهای عاطفی و
 مهرورزی و ابراز ّ
روحی او.
جدی و دائمی والدین از بهکارگیری روشهای پاتکا برای تغذیة کودک
 خودداری ّ
(پاتکا :پاداش ،التماس ،تهدید ،کودکساالری ،انحراف ذهن).
توجهی والدین یا تنبیههای بیمورد آنها نباید با خوراندن و یا خرید
 قصور و بی ّ
تنقّالت بیارزش رنگارنگ جبران شود.
محبت ،تش ّکر و قدردانی والدین ،مادربزرگها و پدربزرگها به صورت
 عدم ابراز ّ
خرید انواع خوراکیها و تنقّالت رنگارنگ.
 عدم مصرف غذا در رستورانها و یا عدم استفاده از
حد امکان استفاده
غذاهای آماده و فستفودها .تا ّ
از این غذاها به یکبار در هفته
تقلیل یابد.
متخصص کودکان و
*
ّ
نوزادان
نشانی :چهارراه
میکائیل ،جنب ادارة برق،
ساختمان صدرا
تلفن33332191 :
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آموزش توالت رفتن به کودکان

دکتر حمیدرضا بادلی

*

آموزش کودک برای استفاده از توالت ،برای والدین كاري وقتگیر است و نیاز به شکیبایی دارد .هر کودکی آموزش
سن مناسب
رفتن به توالت و از پوشک گرفتن را در زمان مناسب خود فراميگیرد و همة کودکان از یک زمان یا ّ
پیروی نميکنند.
کودکان قبل از دوازده ماهگی کنترلی بر ادرار و مدفوع کردن خود ندارند .بسیاری از کودکان این آمادگی برای
یادگیری کنترل را از  18تا  24ماهگی فراميگیرند .گاهی بعضی از کودکان حتّی تا  36ماهگی این آمادگی را پیدا
نميکنند .این تفاوتِ زمانی اغلب طبیعی است و نباید باعث نگرانی والدین شود .بیشتر کودکان در سه تا چهار سالگی
کنترل مدفوع و اختیار ادرار در روز را پیدا ميکنند .کودکان کنترل ادرار در روز را زودتر از کنترل ادرار در شب پیدا
ميکنند .بیشتر کودکان در پنج تا هفت سالگی کنترل ادرار در شب را پیدا ميکنند.

دختران در زمان تمیز کردن ،بايد پاهایشان کام ً
ال
باز شود .باید تمیز کردن از جلو به عقب باشد تا
مانع از انتقال میکروب از ناحیة مقعد به دستگاه
تناسلی شود.

عالئم و نشانههای کودک آماده براي آموزش از
کهنه گرفتن یا توالت رفتن

 حداقل تا دو ساعت ميتواند کهنة خود را خشک نگه دارد
یا پس از یک چرت ،کهنه خیس نباشد.
متوجه زمان دقیق ادرار یا مدفوع کردن او ميشوید.
 شما
ّ
 کودک از دستورات ساده پیروی ميکند.
 کودک ميتواند تا دستشویی راه برود و یا لباس خود را
در بیاورد.
 کودک از کهنة مرطوب ناراحت ميشود و تمایل به تعویض
آن دارد.
 کودک تمایل به استفاده از لگن یا توالت را نشان ميدهد.
 او تمایل به پوشیدن لباس زیر سنین باالتر را دارد.
 اگر کودک یبوست دارد ،حتماً با پزشک مشورت كنید.
نکات آموزشی هنگام از کهنه گرفتن یا توالت رفتن
کودکان

 سعی کنید از کلمات مناسب استفاده کنید ،یعنی با خانواده
اسامی مناسب برای اعضاي بدن ،ادرار و حرکات مدفوع بسازید.
تهیه كنید .باید لگن یا دستشویی
 یک لگن مناسب برای او ّ
طوری باشد که پاهای او روی زمین قرار گیرد .استفاده از کتاب
یا اسباببازی ميتواند زمان ماندن روی لگن را برای او دلپذیرتر
کند.
 مانند یک الگوي مناسب عمل کنید .بگذارید او دستشویی
رفتن و پس از آن شستشوی دست شما را مشاهده كند.
 عالئم را بشناسید .کودک شما ممکن است برای لحظهای،
ناله و صداهای دیگر از خود دربیاورد و یا زمان دفع از حرکت
بایستد یا چمباتمه بزند .همچنين در زمان دفع ممکن است
برافروخته شود .به او بیاموزید که در این لحظه حرکت رودهای
دارد .اگر او برای کهنة مرطوب ،شما را ّ
مطلع ميکند ،او را
تشویق كنید .ا ّما در بسیاری اوقات آگاهی از ادرار داشتن دیرتر
اتّفاق ميافتد.
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مناسبتاهي فصلي

 به کودک رفتارهای بهداشتی صحیح را آموزش دهید .شستشو و یا پاک کردن مناسب را به د ّقت به او نشان دهید .دختران در زمان تمیز
ال باز شود .باید تمیز کردن از جلو به عقب باشد تا مانع از انتقال میکروب از ناحیة مقعد به دستگاه تناسلی شود .حتماً
کردن ،بايد پاهایشان کام ً
به دختران و پسران شستشوی دست پس از دفع را آموزش دهید.
 کودک را ستایش کنید .برای یک دفع مو ّفقیتآمیز او را بغل كنید و با روش خود او را تحسین کنید .اگر خطایی رخ داد ،آن را مدیریت كنید.
سرزنش و تنبیه کردن او مراحل یادگیری را طوالنیتر ميکند.
 کهنه را تا زمانی که کودک حداقل دو هفتة خشک را سپری کرد ،استفاده كنید ،ا ّما برای مواقع اتّفاقی آمادگی داشته باشید .کنترل کامل ادرار
ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد .اگر برای کودک از لگن استفاده ميکنید ،او را تحسین کنید وگرنه او را تشویق به استفاده کنید.
مجددا ً از کهنه استفاده كنند ،بهخصوص برای حرکات روده یا مدفوع خود ،اگر این اتّفاق افتاد ،نباید آن
گاهی بعضی از کودکان تمایل دارند که ّ
را به عنوان شکست یادگیری یاد کرد ،ولی باز هم او را برای آگاه کردنتان از وجود مدفوع تشویق كنید.
 از مبارزه با عقاید کودک بپرهیزید .کودکان در این دوره به فردیت خود آگاه ميشوند .گاهی آنها دوست دارند به محدودیتهای خود پی
بچهها دوست دارند که مث ً
ال مدفوع خود را به عقب برانند .به خاطر داشته باشید كه هیچکس بهجز خود او نميتواند کنترل ادرار
ببرند .بعضی از ّ
یا مدفوع را انجام دهد.
 ترسهای کودک را بشناسید .بعضی از کودکان تص ّور ميکنند که ادرار یا مدفوع جزئی از وجود آنهاست و با دفع ،آن را از دست ميدهند.
یا حتّی فکر ميکنند كه استفاده از سیفون پس از دفع ،خود آنها را به داخل دستشویی ميکشد .برای اینکه کنترل اوضاع در دستش باشد،
بگذارید سیفون را او بکشد.
ً
 برای تکامل یا پیشرفت به مراحل باالتر ابزارهای الزم را فراهم آورید ،مثال اگر از لگن به مرحلة
استفاده
از دستشویی تمایل دارد ،برای پاهای او تکیهگاهی مناسب انتخاب کنید.
زمانی که این شرایط برای خانوادة شما اتّفاق ميافتد ،آموزش کودک را به
تأخیر بیندازید:




جابهجایی منزل
تولّد نوزاد جدید یا وجود نوزاد دیگر در منزل
بیماری شدید ،مرگ و یا بحرانهایی دیگر در منزل.

تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان
* فوق
ّ

نشانی :چهارراه گلسار ،ساختمان سهیل تلفن33110940 :

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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مجلة پزشکی
دي -بهمن94

10

بازیهایی برای توانمندی كودكان
تغييرات گامبهگام در بازي کودکان
قسمت سوم
حسي -حركتي
مرحلة اول :بازيهاي ّ
براساس ديدگاه پياژه كودك اين ف ّعاليتها را در ابتدا تنها
به منظور سازگاري انجام ميدهد ،ا ّما اين رفتار بازي شمرده
نميشود .سپس كودك اين اعمال را تنها به دليل ّ
لذت بردن
تكرار ميكند و اين رفتار بازي ناميده ميشود ،به عنوان مثال:
كودكي به صورت ناخودآگاه درمييابد كه كشيدن نخ باعث تكان
خوردن اسباببازي آويزانشده در باالي تخت او ميشود؛ در
ابتدا اين رفتار را «به منظور سازگاري و درك آن» تكرار ميكند،
*
اکرم پژاوند
ا ّما هنگاميكه كودك اين عمل را ياد گرفت ،آن را دوباره تكرار
ميكند و اين تكرار ،تنها به اين علّت شكل ميگيرد كه كودك از اين رفتار ّ
لذت ميبرد؛
اين تكرار بازي ناميده ميشود.
حسي -حركتي كه بازيهاي ف ّعال هم نام دارند ،از زمان كنترل سر و دستها
بازيهاي ّ
طي سه ماه اول به صورت بازيهاي مهارتي و اكتشافي از طريق كشف
و
شروع ميشوند
ّ
حس كودك) انجام ميگيرند.
محيط و شناخت
ّ
خواص اشياء (از طريق پنج ّ

شكلهاي ديگر ف ّعاليتهاي كودك عبارتاند از:
ايجاد تغييراتي در شكل اشياء و انجام اعمالي با اشياء در قالب
ف ّعاليتهاي قبلي مثل گرفتن ،زدن ،تكان دادن ،انداختن،
روي هم چيدن ،كنار هم يا داخل هم قرار دادن اشياء
و  . ...كودك با انجام اين ف ّعاليتها به تمرين و
اكتشاف ميپردازد.
در بازيهاي اكتشافي -كه پس از چهار
ماهگي در كودك ديده ميشود -آنچه در
اهميت دارد ،نتيجة
ابتدا براي كودك ّ
اعمال اوست ،به عنوان مثال :هنگامي كه
كودك به صورت ناخودآگاه اسباببازي
خود را به صدا درميآورد،

در اثر شنيدن صداي اسباببازي ،عمل خود را
دوباره تكرار ميكند ،بدون اينكه رابطة عمل خود
و نتيجة حاصلشده را درك كند .ادامة اين رفتار
به درك آگاهي كودك از رابطة بين عمل و نتيجة
آن ميانجامد .شناخت هدف و رفتاري كه به آن
توجه كودك را از «نتيجه» به
منتهي ميشودّ ،
«حركت» معطوف ميسازد .از آن پس ،كودك با
تغيير رفتار خود ،دست به بررسي بدن و محيط
خود ميزند .به اين ترتيب ،ف ّعاليت او تغيير
حسي جاي خود را به ّ
ماهيت مييابد و ّ
لذت
لذت ّ
عملي ميدهد .آنچه براي كودك مهم است ،ديگر
اهميت دارد كه
نتيجة عمل نيست ،بلكه اين نكته ّ
خود او اين رفتار را محقّق ساخته است.
خصوصيتي كه بازي را از ف ّعاليتهاي ديگر
متمايز ميكند ،تن ّوعي است كه كودك در رفتار
خود ايجاد ميكند .براي روشنتر شدن موضوع
ميتوان كودك پنج سالهاي را مثال زد كه عمدا ً
عمل پيمودن پلّهها را با يك در ميان پيمودن
آنها ،براي خود دشوار ميكند.
مرحلة دوم :بازيهاي تخ ّيلي يا تقليدي
اين نوع بازيها بيشتر در هجده ماهگي تا
تخيلي يا
هشت سالگي ديده ميشود .بازيهاي ّ
تجسم كردن كودك همراه است .به
نمادين ،با
ّ
عبارتي ديگر ،كودك چيزي را -كه با آن عمل
خاصي را انجام ميداد -جايگزين شيء ديگري
ّ
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ميكند .نمادسازي در اثر اعمالي كه كودك با اشياء انجام ميدهد،
رشد پيدا ميكند ،به عنوان مثال :كودكي كه عادت دارد پيش از
مدتي شيء ديگري
خوابيدن گوشة بالش خود را چنگ بزند ،پس از ّ
را مانند ت ّكهپارچهاي كه به بالش شباهت دارد ،در دست ميگيرد.
كودكي ديگر قوطي كبريت را چون ميتوان مانند ماشين اسباببازي
راند ،به دست ميگيرد و اداي راندن را درميآورد و هنگامي كه
بزرگتر شد ،سوار چوب بلندي ميشود و وانمود ميكند كه اسب
سواري است .درواقع كودك پس از يادگيري يك عمل به وسيلة
تجربه يا مشاهده ،آن عمل را تعميم ميدهد و از آن در مورد اشياء
ديگر -كه نمادي از اشياء واقعي هستند -استفاده ميكند.
كودك پس از سه سالگي به اشياء جايگزين احتياج ندارد و ميتواند
يك عروسك خيالي را بخواباند يا توپي را كه وجود ندارد ،پرتاب كند.
رفتار به اندازهاي دروني ميشود كه كودك به اشياء واقعي يا اشياء
جايگزين احتياج ندارد و بازي صورت پيچيدهتري به خود ميگيرد.
كودك ميتواند رويدادي را كه مشاهده كرده است ،در هنگام بازي
به نمايش بگذارد .اين رويدادها در ابتدا ساده هستند ،به عنوان مثال:
كودكي كه مادرش او را باكالسكه به گردش برده ،هنگامي كه به خانه
برميگردد ،عروسك خود را روي صندلي ميگذارد و آن را حركت
ميدهد .سپس كودك رويدادهاي پيچيدهتري را ميتواند دوباره
بازسازي كند.
پس از چهار سالگي ترتيب جزئيات هنگام يادآوري يك اتّفاق
يا داستان به صورتي بهتر انجام ميگيرد و بازيهاي كودك نيز از
پيوستگي و ثبات بيشتري برخوردار ميشود.
تخيل خود اكتفا نميكند
كودك در شش و هفت سالگي تنها به ّ
و دوست دارد كه آنها را نزديك به حقيقت ببيند؛ براي كودك
كافي نيست كه قوطي كبريت را ماشين فرض كند .او تأكيد ميكند
تخيلي در
تا ديگران نيز آن را بپذيرند .از اين ديدگاه بازي نمادين ّ
اهميت
اجتماعي شدن و در نظر گرفتن ديدگاههاي ديگران ميتواند ّ
داشته باشد.
كودك ،مشاورة بزرگساالن را تنها در شرايطي ميپذيرد
كه گفتار آنها با وضعي كه كودك در بازي به نمايش گذاشته
است ،مغايرت نداشته باشد.
مرحلة سوم :بازيهاي قانونمند
كودك در پنج تا دوازده سالگي ميتواند به انجام اين بازيها
بپردازد .بازي قانونمند يك بازي اجتماعي است و پايان دو مرحلة
پيشين به شمار ميرود .بازيهاي تمريني و نمادين در نهايت به
سوي بازي قانونمند تغيير شكل مييابند .بازي قانونمند ميتواند
جنبة تمريني و نمادين نيز داشته باشد.
هنگامي كه كودك فردي را در نمادسازيهاي خود شريك ميكند،
بازي قانونمند به وجود ميآيد يا هنگامي كه رفتار كودك موجب
عكسالعمل همبازي او ميشود ،بازي ،قانونمند است .زماني كه
كودك در هنگام بازي ،كودك ديگري را هل ميدهد ،آن كودك
نيز همين رفتار را تكرار ميكند و به اين ترتيب تبديل به همبازي
كودك ميشود.
مقرراتي دارد كه از نسلي به نسل ديگر منتقل
بازيهاي قانونمند ّ
ميشود .كودك اين نوع بازي را از بزرگساالن يا كودكان بزرگتر ياد
ميگيرد .بازي قانونمند يك ف ّعاليت گروهي است كه در آن رفتار هر
مقررات بازي
بازيكن از پيش تعيين شده است و كودك بايد خود را با ّ
وفق دهد .كودكان در بازي قانونمند ،رفتارهاي اجتماعي بزرگساالن
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كودك پس از سه سالگي به اشياء جايگزين احتياج
ندارد و ميتواند يك عروسك خيالي را بخواباند
يا توپي را كه وجود ندارد ،پرتاب كند .رفتار به
اندازهاي دروني ميشود كه كودك به اشياء واقعي
يا اشياء جايگزين احتياج ندارد و بازي صورت
پيچيدهتري به خود ميگيرد.

را تقليد ميكنند .كودك با قواعد ،واقعيت را تحت قانون درميآورد و
آن را سازمان ميدهد.
اهميت خود را در اين مرحله
نمادين
اشياء
عنوان
اسباببازيها ،به
ّ
از دست ميدهند و بالعكس بازيهاي بدني مانند دويدن ،كشتي
توجه كودك قرار ميگيرند.
گرفتن و  ...مورد ّ
بازيهاي قانونمند ابتدا قواعد سادهاي دارند و اين قواعد به مرور
زمان پيچيدهتر ميشوند .معموالً رقابت ،همكاري و وفاداري نسبت
متخصصان بر اين باورند
به گروه در بازي ديده ميشود .بعضي از
ّ
كه بازي قانونمند بستر مناسبي را براي زندگي اجتماعي كودكان در
آينده فراهم ميآورد و بعضي ديگر ،بازي را يك ف ّعاليت اجتماعي و
يك همكاري استوار بر رقابت و تباني به حساب ميآورند .بازيهاي
نمايشي نيز براساس همكاري جمعي و مشاركت ديگران به وجود
ميآيند.
در بازيهاي نمايشي و مشاركتي -كه كودكان انجام
ميدهند -مهارتهاي زير كسب ميشود:
 -1ايجاد
حس همدلي :كودك ميآموزد كه از شخص ديگري
ّ
توجه به ديگران در او تقويت
تقليد كند؛ در نتيجه احساس همدلي و ّ
ميشود.
 -2رشد شخصيت اجتماعي :كودك با بازي در نقش ديگران
درمييابد كه مادر ،پزشك و يا پرستار چگونه فكر ميكنند و اين
آگاهي ،موجب رشد شخصيت اجتماعي او ميشود.
 -3كسب مهارتهاي اجتماعي :انتظار كودك براي اينكه نوبتش
شود ،چگونه مورد تأييد يك جمع قرار گيرد و چگونه كار گروهي را
انجام دهد ،كليد مو ّفقيت او در جامعه است.
در بازيها كودكان تمايل دارند كه ف ّعاليتهاي خود را ابتدا به
صورت جداگانه انجام دهند ،ا ّما اسباببازيهاي خود را با هم تعويض
ميكنند و رفتار يكديگر را مورد نقد و بررسي قرار ميدهند.
اغلب بازيهاي س ّنتي مانند دست زدن ،آواز خواندن ،باال بلندي،
ليلي حوضك ،قايمباشك ،خالهبازي و بازيهاي گروهي ديگر مثل
نقّاشي دستهجمعي ،ساخت مزرعه با قطعات خانهسازي و  ...پيوندهاي
عاطفي ميان كودكان و مهارتهاي اجتماعي آنها را افزايش ميدهد
و احساس همكاري و صميمت را در كودكان پديد ميآورد .كودكان
در قالب بازي با درك واقعيتها و كنترل مهارتهاي شخصي ،به
تعادل دست مييابند.
بازيهاي قانونمند و مشاركتي ،حافظة كودك را توانمند ميسازد و
ّاطالعات و معلومات كودك را افزايش ميدهد .كودكي كه در زندگي فاقد
امكانات الزم براي بازي است ،كمتر توان سازگاري با جامعة خود را دارد.
*کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
نشانی :گلسار ،خیابان ن ّواب ،کوچة آبان ،ساختمان ارشان ،طبقة دوم
تلفن33110709 :
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گفتوگو با دکتر مرجانه زرکش

نـوزاد نارس

حدود یکدهم کودکان زود به دنیا میآیند و قطع ًا دورة تکامل و رشد
این کودکان با کودکانی که بهموقع به دنیا ميآیند ،متفاوت است .نارسی
توجه به مراحل رشد
ميتواند یکی از عوامل معلولیت در کودکان باشد ،ا ّما ّ
و مراقبت از آنها ميتواند زندگی این نوزادان را در خط سیری همچون
زندگی نوزادان عادّی قرار دهد .در این زمينه گفتوگویی با دکتر مرجانه
تخصص نوزادان ،انجام دادیم که در ادامه ميخوانید.
زرکش ،فوق
ّ
گفتوگو :ناهید آهنگری

در ابتدا لطف ًا تعریفی از نارسی در
نوزادان و ویژگیهای آن ارائه دهید.

نوزاد نارس به نوزادی ميگویند که قبل
از هفتة  37بارداری به دنیا بیاید ،یعنی اگر
نوزادی  36هفته و شش روزه هم به دنیا
بیاید ،نارس محسوب ميشود .اگر این نوزاد
وزن تولّدش زیر  2/5کیلو باشد ،هم نارس
و هم کموزن شناخته ميشود؛ در این
صورت در مقایسه با نوزادانی که سر وقت
به دنیا ميآیند و رسیده هستند ،عوارض
بیشتری تهدیدشان ميکند.
ویژگیهای ظاهری این نوزادان
چيست؟

در معاینه نکاتی وجود دارد که ميتواند
نشانة نارسی نوزاد باشد ،مث ً
ال برجستگی
نوک سینهها خوب تشکیل نشده باشد؛
پوستشان با موهای کرکی -که النگو
ميگوییم -پوشیده شده باشد؛ پوستشان
به حالت ژالتینی باشد و مویرگها خیلی
راحت دیده شوند و گوشهایشان خیلی
شل باشد ،یعنی گوش را که تا کنیم ،ممکن
است به حالت اولیه برنگردد؛ به دلیل اینکه
حالت ارتجاعی در گوش این نوزادان وجود
ندارد .همچنین دستها و پاها نیز شل
هستند.
سیستم تناسلیشان برحسب اینکه پسر
باشند ،ممکن است بیضههایشان نزول
نکرده باشد و اگر دختر باشند ،البیاها
فرمش به فرم نارسی در بیاید .از نظر قد

عکس :کامران قلمزن نیکو

و وزن و دور سر ،نسبت به نوزاد رسیده
کوچکترند .همچنين بعضي از عوارض
نارسی که در ادامه اشاره خواهیم کرد ،این
نوزادان را تهدید ميکند که از همان ساعات
اولیة تولّد ممکن است بروز کند.
چه عواملی باعث به دنیا آمدن
نوزادان نارس ميشود؟

عوامل متن ّوعی وجود دارد ،برای مثال
ممکن است مادری دهانة رحمش نارسایی
داشته باشد و در نتیجه نتواند ن ُه ماه کامل
بچه را نگه دارد و به دلیل مشکالت رحمی،
ّ
نوزاد زود به دنیا بیاید یا مث ً
ال جفت ،مشکل
داشته باشد و سریع کنده شود و حالت
دکولمان رخ دهد .یا کیسة آب مادر پیش
از موعد پاره و باعث زایمان زودرس شود،
یا اص ً
ال مادر مشکل رحمی نداشته و فشار
خون باال داشته باشد و به دلیل باال بودن
فشار خون ،پزشک زنان مجبور شود كه
سریعتر ختم حاملگی را اعالم كند .ممکن
است مادر عفونتی در دستگاه تناسلیاش
داشته باشد و عفونت باعث تولّد پیش از
موعد نوزاد شود .عوامل خیلی متن ّوع است
متخصصان زنان
و بیشتر در حیطة کاری
ّ
متخصصان اطفال نقشی در
است .درواقع
ّ
پیشگیری از تولّد نارس ندارند .همکاران
محترم زنان باید مراقبتهای دورة
بارداریشان بهتر و دقیقتر باشد تا بتوانند
از تولّد یک نوزاد نارس جلوگیری کنند.

تولّد نوزاد نارس ممکن است چه
عوارضی را برای نوزاد ایجاد کند؟

نارسی در تمام سیستمهای بدن نوزاد
ميتواند اثر سوء بگذارد ،چون قرار بوده
بچه در رحم مادرش از عوامل محیطی
این ّ
محافظت شود؛ محیط امنی داشته باشد
و تکامل و رشدش را در رحم مادر ادامه
بدهد .ا ّما در مقطعی این رشد قطع شده
و به محیط خارج از رحم -که یک محیط
پراسترس و پرخطر برای یک نوزاد محسوب
ميشود -منتقل ميشود .چون سیستمهای
مختلف بدنش تکامل کافی پیدا نکردهاند،
در مواجهه با این عوامل خطر -که بیرون از
رحم مادر است -هیچ دفاعی از خود ندارد و
عوارض را نسبت به یک نوزاد رسیده خیلی
بیشتر بروز ميدهد.
هرچه نوزاد نارستر باشد ،عوارض
نارسیاش بیشتر ميشود ،مث ً
بچة
ال یک ّ
نارس ممکن است سیستم گوارشیاش با
شروع تغذیه مشکل پیدا کند؛ نتواند شیر
تحمل کند که یک عارضة مربوط
را خوب ّ
به نوزادان نارس است که ما به عنوان
انتروکولیت نوزادی از آن نام ميبریم.
همچنين ممکن است ریهاش تکامل نداشته
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باشد و همان ساعات اولیة تولّد ،عالئم تن ّفسی و نیاز به اکسیژن را
بروز دهد ونیاز به مراقبت در بخش ویژه پیدا کند .ممکن است حتّی
مویرگهای مغزش چون ژالتینی و ظریف هستند ،خودبهخود پاره
شوند و خونریزی مغزی داخل بطنهای مغز رخ دهد .گاهی عروق
چشم نوزاد تکامل مناسب پیدا نکرده و بعدها دچار کوری و یا کاهش
بینایی ميشود .همچنین احتمال اینکه اين كودكان دچار ناشنوایی یا
کاهش شنوایی شوند ،بیشتر است.
این نوزادان ممکن است قند خونشان نسبت به نوزادان سالم خیلی
سریع پایین بیفتد و دچار کاهش قند خون و کاهش کلسیم خون
شدت
شوند .همچنین زردی در این نوزادان نسبت به یک نوزاد سالم ّ
بیشتری پیدا ميکند .استخوان این نوزادان ممکن است حالت پوکی
مستعد شکستگی استخوان شوند .در ضمن این نوزادان
پیدا کند و
ّ
استعداد بیشتری برای ابتال به عفونتها دارند .همچنین خیلی از
شدت بیشتری
عوارضی که برای نوزادان رسیده در نظر ميگیریم ،با ّ
در نوزادان نارس دیده ميشود ،خصوصاً نارسهای کموزن که وزن
زیر  2/5کیلو داشته باشند .به همین دليل در هر عارضة نوزادی وقتی
ما ميگوییم چه عامل خطری برایش ميشناسیم ،همیشه ميگوییم
نارس بودن یا کموزن بودن یک عامل برای بروز این عارضه است.
در کل به دليل این عوارض است که وقتی به دنیا ميآیند ،ما سریع
نميتوانیم مرخّ صشان کنیم و باید چند روزی در بیمارستان نگهداري
شوند .حال اگر شرایطشان خیلی خوب باشد و به بخش مراقبتهای
ویژه ( )ICUنیاز پیدا نکنند ،در همان بخش نوزادان چند روزی
مراقبت ميشوند .باید قند خونشان خوب باشد؛ زردی نداشته باشند؛
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تحمل کنند؛ عالئم حیاتی طبيعي باشد تا بتوانیم بر
شیر را خوب ّ
حسب شرایطشان برای ترخیص آنها تصمیمگیری کنیم.
در خواب و تغذیة این نوزادان چه تغییراتی رخ ميدهد؟

نوزاد نارس هرچه نارستر باشد ،بیشتر ميخوابد ،چون در داخل
رحم مادر بیشتر ساعتهای شبانهروز خواب بوده و ساعتهای
بیداریاش خیلی کم بوده است ،بعد از تولّد هم تمایل به ادامه دادن
همین وضع دارد .اتّفاقاً برای تکامل سیستم عصبی نوزاد این خواب
خیلی هم خوب است که اجازه دهیم دورههای مناسب خواب را داشته
باشد .البته وقتی مرخّ ص ميشوند ،اگر قرار باشد مرتّباً در منزل خواب
باشند ،تغذیة آنها مشکل پیدا ميکند ،به همین دليل ما توصیه
بچههای نارس مرخّ ص شدند ،در منزل ،خصوصاً
ميکنیم زمانی که ّ
روزهای اول هر دو سه ساعت ،مادر آنها را بیدار کند و به آنها شیر
دهد .چون اگر زمان خوابشان طوالنی شود و خصوصاً اگر وزنشان
هم کم باشد ،دچار کاهش قند خون ميشوند .در بیمارستان نیز ما
برای شیر خوردنشان ساعت تعیین ميکنیم و اینکه چه حجمی شیر
بخورند و چند بار در شبانهروز تغذیه شوند .مسئلهای که باید برای
بچههای نارس
تغذیة این نوزادان مورد نظر داشت این است که تمام ّ
بچهای که بهموقع به دنیا
نميتوانند از طریق دهان تغذیه شوند؛ ّ
آمده ،از راه دهان از سینة مادر یا با فنجان یا با سرنگ یا اگر شرایط
اقتضا کرد ،با شیشه ميتواند تغذیه شود ،ولی نوزادان زیر  34هفته
بچههایی که بخواهند
نميتوانند با سرنگ و یا شیشه تغذیه شوندّ .
بچهای
زیر سینة مادر قرار گیرند ،حداقل باید  32هفته باشند ،یعنی ّ

سالمت کودکان

مجلة پزشکی
دي -بهمن94

که زیر  32هفته به دنیا بیاید ،نه با شیشه ،نه با سرنگ و نه با سینة
مادر ،فقط با لولة تغذیة دهانی معدهای تغذیه ميشود .پس اگر زیر
 32هفته بود ،حتماً با لوله گاواژ ميشود و اگر به  32هفته رسیده بود،
ميتواند زیر سینة مادر قرار گیرد .استفاده از سرنگ و شیشه چون
بچهای که رسیدهتر
یک مقدار خطرش از سینة مادر بیشتر است ،برای ّ
است و در  34هفتگی به سر ميبرد ،مجاز است.
مسئلة دیگر در مورد تغذیه ،سرعت افزایش شیر در اين كودكان
است ،خصوصاً به نوزادانی که زیر  1500گرم به دنیا ميآیند ،نميتوانیم
تحمل
یک دفعه حجم زیادی شیر بدهیم ،چون سیستم گوارشی آنها ّ
ندارد و آن عارضهای که به عنوان انتروکولیت نوزادی گفتیم ،در آنها
بچههای خیلی نارس و خیلی کموزن ،میزان افزایش
رخ ميدهد .پس ّ
حجم شیرشان روزانه باید خیلی آهسته و خیلی حسابشده پیش رود
و حتماً باید تغذیة وریدی با سرم و داروهای وریدی داشته باشند .پس
تغذیه با شیر برای نارسهای کموزن را با میزان کم شروع ميکنیم و
آرامآرام باال ميبریم؛ به همان ترتیب حجم سرمشان را کم ميکنیم
که بتوانیم ّ
کل تغذیه را از طریق خوراکی به نوزاد بدهیم و تغذیة
بچههای نارس را فقط با شیر مادر
وریدی را قطع کنیم .اگر بخواهیم ّ
تغذیه كنیم ،شیر مادر معموالً برای رشد نوزاد ،امالح و ویتامین کافی
ندارد ،به همین دليل ما یک سری ویتامین اضافه بر شیر مادر به نوزاد
مکمل شیر مادر موجود است که این
ميدهیم .پودرهایی به عنوان ّ
پودرهای تقویتی را ميتوان در شیر مادر حل کرد و درواقع شیر را
غنی کرد .همچنين ميتوانیم از ویتامینها و امالح به صورت خوراکی
مانند قطرة مولتیویتامین و یا قرص اسیدفولیک و شربت روی روزانه
به صورت خوراکی همراه با شیر مادر به نوزاد بدهیم تا سرعت رشد و
وزنگیریاش مناسب شود.
بچهای از شیر مادر محروم بود ،ما مجبور هستیم از شیر خشک
اگر ّ
بچههایی که
استفاده کنیم .نارسها شیر خشکهای مخصوصی دارندّ .
شیر خشک استفاده ميکنند ،معموالً چون شیر خشک انواع امالح و
ویتامینها را به میزان کافی دارد ،دیگر از طریق خوراکی اصرار نداریم
که داروهای ویتامین و امالح را به آنها بدهیم .شیر خشکهایی که
برای نوزادان نارس وجود داردرا معموالً تا وزن نوزاد به  3تا 3/5کیلو
بچههای
برسد ،ادامه ميدهیم و بعد از آن ميتوانیم از شیر خشکهای ّ
رسیده برای آنها هم استفاده كنیم.
بچههای
نوزادان نارس از نظر ذهنی و هوشی چه فرقی با ّ
سالم دارند؟

ببستگی به سیر بالینی آنها دارد .اگر نوزاد نارس زمانی که در
بیمارستان بستری است ،سیر خوبی داشته باشد؛ نیاز به اکسیژن،
دستگاه تهویة مکانیکی و تن ّفس مصنوعی پیدا نکند و سونوگرافیاي
که انجام ميدهیم ،مویرگهای مغزش خودبهخود خونریزی نکرده
باشد و سایر عوارض را در دورة چند روز اول تولّدش نداشته باشد،
بچة معمولی باشد ،خیلی
احتمال اینکه هوش این نوزاد مانند یک ّ
زیاد است .ولی اگر نوزادی خونریزی مغزی داشته باشد یا به دستگاه
تهویة مکانیکی نیاز پیدا کند و اکسیژن خونش مدام پایین باشد و
حتّی نیاز به احیا پیدا کند یا قند خونش مرتّباً پایین باشد و به همین
دلیل تش ّنج کند ،احتمال دارد كه هوش نوزاد کم شود.
چگونه ميتوانیم از تولّد نوزاد نارس جلوگیری کنیم؟

متخصصان محترم
پیشگیری از تولّد این نوزادان بیشتر مربوط به
ّ
زنان است که باید مراقبتهای دورة بارداری را دقیق انجام دهند .اگر
مادران عفونت و یا مشکل فشار خونی داشته باشند ،درمان کنند.
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اگر مادری از نظر دهانة رحمش مشکل داشته باشد ،سرکالژ کنند تا
دهانة رحمش قوی شود و از زایمان نارس پیشگیری کنند .همکاران
بچههای نارسی که ممکن است
محترم گروه زنان حتماً باید برای ّ
زیر  34هفته به دنیا بیایند ،آمپول بتامتازون به مادر تزریق کنند .با
این آمپول -که قبل از زایمان به مادر تزریق ميشود -اگر به میزان
مناسب باشد ،ميتوان از خیلی از عوارض نارسی پیشگیری کرد.
نوزادانی که مادرشان بتامتازون گرفتهاند و بعد از  24ساعت زایمان
کردهاند ،عوارض نارسی در آنها خیلی کمتر دیده ميشود.
مراقبتها و پیشگیریها برای کاهش عوارض نارسی چه هستند؟

سونوگرافی از سر در اواخر هفتة اول تولّد انجام ميشود .این کار
بچههای نارس خصوصاً با وزن کمتر از  1500گرم الزم است.
برای ّ
یک سونوگرافی دیگر حتماً در یک ماهگی انجام ميشود .هر دو
سونوگرافی باید طبيعي باشد و گرنه ممکن است نیاز به سیتیاسکن
مغز و یا تکرار سونوگرافی باشد.
یک معاینة چشم حتماً در یک ماهگی برای آنها که باوزن
کمتراز2کیلو بدنیا امده اند وبستری بوده اند  ،ميخواهیم که شبکیة
چشم معاینه شود .همچنین شنواییسنجی را حتماً بعد از مرخّ ص
شدنشان باید انجام دهند .سونوگرافی از لگن در یک ماهگی باید
انجام شود ،چون لگن این نوزادان را نميتوانیم با دست معاینه کنیم.
تکرار تستهای تیروئیدی هر دو هفته باید انجام شود .همینطور باید
بچههایی که
از نظر کلسیم و فسفر خون مراقبشان باشیم ،خصوصاً ّ
زیر  1800گرم به دنیا آمدهاند ،احتمال دارد دچار شکستگی و پوکی
استخوان شوند.
برای مادران چه توصیهای دارید؟

بچة نارس را تغذیه ميکنند ،حتماً باید
مادرانی که با شیر خود ّ
مکملهای خوراکی برای مادر شیرده
تغذیة کافی داشته باشند .امروزه ّ
وجود دارد که انواع ویتامینها و امالح را به بدن مادر ميرساند .حتماً
بچة نارس را
امگا 3در تغذیة خود داشته باشند ،چون امگا ،3هوش ّ
ميتواند بیشتر کند .توصیه ميکنیم روزانه حتماً از مغزگردو استفاده
کنند ،چون منبعی از امگا 3است .در مورد شیردهی همانطور که
گفتیم هر دو سه ساعت انجام شود .سرعت رشد این نوزادان در روز
بین  10تا  20گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشان است .اگر سرعت
رشد و وزنگیری آنها کمتر از این مقدار بود ،نشان ميدهد که تغذیة
مناسبی نداشتهاند.
ً
مستعد عفونت است ،حتما رفتوآمدها را
چون بدن این نوزادان
ّ
بچه در
کنترل کنند .اطرافیان زیاد کنار نوزاد نباشند و بیشتر مادر با ّ
ارتباط باشد و دستها را مرتّباً با صابون بشوید .نوزاد را به مکانهای
شلوغ نبرند .مراقبتهایی که برای یک نوزاد رسیده صورت ميگیرد،
برای یک نوزاد نارس خیلی دقیقتر است ،زیرا سیستم ایمنی بدن این
نوزادان بسیار ضعیف است و بهراحتی عفونت را از اطرافیان ميگیرند
مجدد در
که در این صورت دوباره بستری ميشوند .احتمال بستری ّ
آنها نسبت به نوزادانی که سر وقت به دنیا آمدهاند ،بسیار بیشتر
است و پیگیریهای بعد از ترخیص شدنشان نیز بیشتر است و مرتّباً
باید مراجعة پزشکی داشته باشند و کنترل شوند .اگر زمانی مادر
بچه خوب شیر نميخورد ،نفسش تند شده ،یا بیدار
متوجه شد كه ّ
ّ
نميشود ،استفراغ دارد و یا تب کرده ،باید به پزشک مراجعه کند تا
كودك معاینه شود.
نشانی :چهارراه پورسینا ،خیابان دكتر حشمت (به سمت چ ّلهخانه)،
ساختمان ایرانیان ،واحد  9تلفن33338777 :
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زپشكي و سالمت

پیشگیری؛ بهترین راه درمان دیابت
بیماری دیابت یا دیابت ملیتوس درواقع گروهی از اختالالت متابولیک
را شامل میشود که با باال رفتن قند خون تظاهر میکنند .این بیماری
شایعترین بیماری متابولیک در سراسر دنیاست که شیوع آن بهسرعت
در حال افزایش است .شمار مبتالیان به دیابت در سال  1985در ّ
کل
دنیا  30میلیون نفر تخمین زده شده بود که در سال  2000به 177
میلیون نفر رسید و پیشبینی میشود که تا سال 2030در ّ
کل دنیا
 360میلیون بیمار مبتال به دیابت داشته باشیم.
وقتی صحبت از پیشگیری دیابت میشود ،درواقع منظور ،دیابت
*
حد زیادی قابل پیشگیری است ،چراکه در مورد
دکتر پانتهآ آذرپیرا
نوع دوم است که تا ّ
دیابت نوع اول روش پیشگیری تاکنون شناخته نشده است.
دیابت نوع دوم به علّت درجات متفاوتی از مقاومت به انسولین ،کاهش ترشّ ح انسولین و
افزایش ترشّ ح گلوکاگون اتّفاق میافتد .به عبارتی در یک فرد با قند خون باال -که تشخیص
دیابت نوع دوم برایش مطرح شده است -یک یا هر سه مورد مطرحشدة باال به درجات مختلف
رخ داده است؛ یعنی یا انسولین به میزان کافی ترشّ ح نمیشود یا انسولین ترشّ حشده در بدن
بهدرستی استفاده نمیشود .غیر از شمار زیاد مبتالیان به دیابت ،تعداد زیادی از افراد بالغ
و میانسال در خطر ابتال به دیابت قرار دارند و به عبارتی «پیشدیابتی» هستند .این افراد
کسانی هستند که میتوانند با رژیم غذایی مناسب ،کاهش وزن و افزایش سوختوساز بدن
حد زیادی از ابتال به دیابت کامل پیشگیری کنند .از
با ف ّعالیتهای مناسب ورزشی تا ّ
نظر آزمایشگاهی کسانی که قند خون ناشتای بین  100تا 125
میلیگرم در صد یا قند خون دو ساعت بعد از غذای  140تا
 199میلیگرم در صد دارند« ،پره دیابتیک یا پیشدیابتی»
تلقّی میشوند.
چند راهکار ساده برای کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دوم

جدی بگیرید.
اضافهوزن را ّ

اضافهوزن مهمترین عامل افزایشدهندة خطر ابتال به دیابت نوع
دوم است .کاهش هفت تا ده درصد از وزن فعلی به شما کمک
میکند تا پنجاه درصد خطر ابتال به دیابت را کاهش دهید.
ف ّعالیت فیزیکی خود را افزایش دهید.

نیم ساعت پیادهروی سریع در روز بهترین
ورزش برای جلوگیری از دیابت است .جالب
است که بدانید یکی از مضرترین کارها برای
حد
افراد دیابتی یا پیشدیابتی تماشای بیش از ّ
تلویزیون است! یک ف ّعالیت فیزیکی ّ
منظم
امتیازهای بسیاری برای شما دارد که
اولین امتیاز آن کمک به کاهش وزن
است ،ولی چه کاهش وزن پیدا کنید
و چه نکنید ،ف ّعالیت ،قند خون شما را
پایین میآورد و مقاومت به انسولین را
کاهش میدهد .مفیدترین برنامة ورزشی در
این زمینه برنامهای است که هم دربردارندة
ورزشهای هوازی و هم دربردارندة ورزشهای
قدرتی باشد.
رژیم غذایی خود را اصالح کنید.

حبوبات و غالت بیشتری استفاده کنید ،بهخصوص
غالت سبوسدار .اگرچه روشن نیست که غالت

سبوسدار با چه سازوکاری قادرند قند خون
را ثابت نگه دارند و خطر ابتال به دیابت را
کاهش دهند ،ولی مصرف دو وعده غالت
سبوسدار در روز میتواند خطر ابتال به دیابت
نوع دوم را تا بیست درصد کاهش دهد.
مصرف فیبر را افزایش دهید .موا ّد فیبردار
قادرند به کنترل قند خون کمک کنند و از
طرفی با ایجاد احساس سیری باعث کمک
به کاهش و کنترل وزن میشوند .مصرف
نوشیدنیهای شیرین یا الکلی را متو ّقف
کنید و مصرف آب ،چای یا قهوه و نیز مصرف
لبنیات کمچرب را جایگزین کنید.
از چربیهای مفید به جای چربیهای مضر
استفاده کنید ،چربیهای مفید عبارتاند از:
چربیهای اشباعنشدة موجود در روغنهای
گیاهی مایع مثل روغن مغزها ،روغن
کنجد و روغن زیتون .چربیهای بد مثل
چربیهای ترانس موجود در فستفودها،
غذاهای سرخشده و روغن نباتی قادرند باعث
افزایش وزن و افزایش خطر ابتال به دیابت و
بیماریهای قلبی -عروقی شوند .روغن ماهی
یا امگا  3در کنترل بیماریهای قلبی -عروقی
بسیار کمککننده است ،ولی تاکنون اثر مثبتی
از آن بر دیابت اثبات نشده است .در کل توصیه
میشود که مصرف گوشت را محدود کنید و
مصرف غذاهای دریایی را افزایش دهید.
سیگار را ترک کنید.
مضرات سیگار
ترین
م
یکی از بدترین و مه
ّ
افزایش خطر ابتال به دیابت نوع دوم و نیز
افزایش عوارض آن است .در یک بررسی نشان
داده شده است که افراد سیگاری پنجاه درصد
بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت هستند.
از طرفی سیگار کشیدن باعث افزایش خطر
حملة قلبی ،سکتة مغزی ،آسیبهای عصبی
و عوارض کلیوی در مبتالیان به دیابت نیز
میشود .و نهایتاً اینکه اگر مبتال به دیابت
یا پیشدیابتی هستید ،هرچه میتوانید در
مورد بیماری خود یاد بگیرید .پزشک ،پرستار
متخصص تغذیه اصول مراقبت را به شما
و
ّ
آموزش میدهند و در طول این مسیر ،از شما
حمایت میکنند ،ولی مدیریت بیماری به
عهدة خودتان است و به خاطر داشته باشید
که هیچکس به اندازة خودتان در سالمتی
شما مسئولیت ندارد.
متخصص داخلی
*
ّ

نشانی :چهارراه ،خیابان ن ّواب ،کوچة آبان،
ساختمان سناء تلفن33112555 :
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انحـراف تیغة بینـی
انحراف تیغة بینی اختاللی است که در آن تیغة جداکنندة دو سوراخ بینی دچار خمیدگی یا
شکستگی ميشود .این تیغه در قسمت جلو از یک غضروف چهارگوش بزرگ تشکیل ميشود که
در پشت و کف به چند استخوان دیگر متّصل است .چنانچه انحراف بینی شدید باشد ،امکان دارد
یک یا هر دو سوراخ بینی دچار انسداد و گرفتگی شود و بنابراین تن ّفس بیمار مختل ميشود.
جالب است بدانید که تقریب ًا هشتاد درصد از افراد ،دچار درجاتی از انحراف تیغة بینی هستند،
ا ّما مشکل در بیشتر آنها شدید نیست و تنها درصد کمی از بیماران -که دچار اختالل در تن ّفس
هستند -به ج ّراحی نیاز پیدا ميکنند.
دکتر حسام جهاندیده

*

ع ّلت ایجاد انحراف بینی چیست؟
علّت بیشتر موارد انحراف شدید تیغة
بینی وارد شدن ضربه به آن است که بیشتر
در صدمات ورزشی و تصادفات اتّفاق ميافتد.
البته برخی از بیماران ،دچار نوع مادرزادی
این مشکل هستند که ناشی از آسیب در
دورة جنینی یا زمان تولّد است.
انحراف بینی چه عالئمی دارد؟
شایعترین عالمت انحراف تیغة بینی
گرفتگی بینی همراه با اشکال در نفس
کشیدن است که معموالً در یک سمت از
سمت دیگر شدیدتر احساس ميشود .نکتة
توجه این است که لزوماً بیمار در
جالب ّ
سمت دچار تنگی احساس گرفتگی نميکند
و ممکن است گرفتگی را در هر دو سمت
به صورت متناوب یا حتّی در سمت مقابل
ذکر کند.
سایر عالئم ناشی از انحراف تیغة بینی
عبارتاند از:
خوندماغ شدن ،تن ّفس صدادار ،خروپف
کردن ،اختالل در خواب ،خشکی دهان به

علّت تن ّفس با دهان باز ،احساس فشار و
گرفتگی در مجرای تن ّفسی بینی ،درد سر و
مکرر
صورت ،ترشّ حات پشت حلق و عفونت ّ
سینوس.
یکی از عوارض کمتر شایع انحراف بینی
قطع تن ّفس در خواب یا اصطالحاً آپنه است
که این عارضه به علّت خطر قلبی و عروقی
جدی است.
نیازمند درمان ّ
آیا ممکن است انحراف بینی
عامل ایجاد سردرد باشد؟
همچنان که این سؤال در مورد مبتالیان به
سینوزیت هم پرسیده ميشود ،انحراف بینی
در بسیاری از موارد به خودی خود عامل
ایجاد سردرد نیست .بسیاری از بیماراني
که از سردرد شاکی هستند ،معموالً دچار
یکی از علل بیشتر شایع این اختالل ،یعنی
میگرن یا سردرد تنشی هستند .در این موارد
انحراف بینی خصوصاً در حالتی که آنقدر
شدید باشد که باعث ایجاد تماس با دیوارة
جانبی بینی یا اصطالحاً «نقاط تماسی»
شود ،ميتواند به عنوان عامل برانگیزانندة

سردرد عمل کند .به هر حال بینی ،به دليل
عصبگیری غنی خود در ایجاد درد سر و
صورت نقش دارد.
انحراف بینی چگونه تشخیص
داده ميشود؟
برای تشخیص انحراف تیغة بینی معموالً
متخصص گوش و حلق و بینی
معاینة
ّ
کافی است .در برخی موارد ممکن است
برای تشخیص کاملتر به آندوسکوپی بینی
یا سیتیاسکن نیاز باشد .آندوسکوپی
تشخیصی به صورت سرپایی در مطب و پس
از آغشته کردن داخل بینی با محلولهای
بیحسکننده و منقبضکننده انجام ميشود.
درمان انحراف بینی چگونه انجام
ميشود؟
برای درمان انحراف تیغة بینی ممکن است
در موارد خفیف آن از برخی داروها ازجمله
اسپریهای مرطوبکننده کمک گرفته شود،
توجه به وجود یک مشکل ساختاری،
ا ّما با ّ
بیماران دچار انسداد مجرای تن ّفسی
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جراحی انحراف بینی -که به
جراحی نیاز پیدا ميکنند .در ّ
اغلب به عمل ّ
آن «سپتوپالستی» گفته ميشود -با ایجاد برشی کوچک در داخل بینی
قسمتهای دچار انحراف غضروف یا استخوان تیغة بینی برداشته یا اصالح
میشود و به این ترتیب جریان هوای دو طرف بینی برقرار میشود .گاهی
جراحی انحراف انجام ميپذیرد که به این
جراحی زیبایی به صورت همزمان با ّ
ّ
جراحی انحراف تیغة بینی
جراحی «سپتورینوپالستی» گفته ميشود .عمل ّ
ّ
جراحی سینوسها نیز انجام داد .در
اعمال
با
زمان
م
ه
صورت
به
توان
ي
م
را
ّ
این حالت بیشتر از روش آندوسکوپیک برای اصالح مناطق دچار انحراف بینی
استفاده ميشود .در برخی موارد انجام اقدامات درمانی روی شاخکهای بینی
هم ضروری است.
جراحی انحراف باعث اصالح کجی ظاهر بینی هم
آیا ّ
ميشود؟
برخالف تص ّور بسیاری از بیماران باید گفت انجام عمل انحراف به هیچ
جراحی انحراف به روش
وجه باعث صاف شدن انحراف ظاهر بینی نميشود! ّ
معمول صرفاً نواحی ایجادکنندة تنگی در مسیر تن ّفس در داخل بینی را اصالح
ميکند و تغییری در شکل ظاهر بینی یا کجی خود بینی ایجاد نميکند.
بنابراین بیمارانی که خواهان اصالح همزمان هر دو مشکل هستند ،باید عمل
جراحی سپتورینوپالستی انجام دهند .یک استثنا دررفتگی قسمت تحتانی
ّ
شدت آن کاسته ميشود.
غضروف تیغة بینی است که گاهی با عمل انحراف از ّ
جراحی مناسبتر است؟
چه سنّی برای انجام ّ
جراحی انحراف بینی پس از کامل
جز در موارد خاص ،بهتر است عمل ّ
شدن رشد بینی و صورت ،یعنی پس از پانزده تا هجده سالگي انجام شود.
البته در شرایط خاص و مواردی که انسداد کامل یا عوارض ایجاد شده باشد،
حتّی در کودکان نیز ميتوان با رعایت برخی مالحظات خاص اقدام به انجام
جراحی كرد.
عمل ّ
جراحی وجود دارد؟
چه نکاتی در مورد عمل ّ
جراحی انحراف تیغة بینی معموالً با بیهوشی عمومی انجام میشود
عمل ّ
شدت انحراف ممکن است حدود یک ساعت به طول انجامد.
و بسته به ّ
جراحی ميتواند مرخّ ص شود .اغلب پس از
بیمار ظرف چند ساعت پس از ّ
عمل از پانسمان داخل بینی -که بیشتر به صورت یک گاز آغشته به پماد
آنتیبیوتیکی (تامپون) است -استفاده ميشود .تامپون پس از چند روز خارج
میشود .در برخی موارد خاص ،قطعاتی پالستیکی برای پایدار کردن تیغة
بینی در داخل بینی قرار داده ميشود که چند هفته بعد خارج ميشود .اخیرا ً
توجه به قیمت باال
پانسمانهای قابل جذب هم وارد بازار شده است که با ّ
هنوز به صورت گسترده و در همة مراکز قابل استفاده نیستند .پس از عمل
تورمی خفیف در ناحیة بینی شود که طبیعی است.
ممکن است بیمار دچار ّ
جراحی انحراف بینی چیست؟
عوارض ّ
جراحی انحراف تیغة بینی ممکن است با
عمل
دیگر،
احی
جر
ّ
همانند هر ّ
خطرات و عوارضی همراه باشد .با این حال عوارض جانبی این عمل نادر و
اندک هستند .این عوارض ميتواند شامل عفونت ،خونریزی ،جمع شدن خون
زیر مخاط بینی ،عدم اصالح کامل اختالل یا ایجاد اشکال در غضروف بینی
باشد.
متخصص گوش و حلق و بینی
* ج ّراح و
ّ

نشانی :بزرگراه رسالت ،جنب متروي علم و صنعت ،طبقة فوقانی بانک مسکن ،پالک
 ،527واحد  4تلفن02177195547 :
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استرس و افسردگی
برای دیابتیها ممنوع!
ایرنا :نتیجة یک پژوهش نشان میدهد که استرس و
افسردگی ،احتمال سکتة مغزی و مرگ ناشی از بیماریهای
قلبی -عروقی را در بیماران مبتال به دیابت بیش از دو برابر
افزایش میدهد .بررسیهای محقّقان دانشگاه کارولینای
شرق نشان میدهد که استرس و افسردگی از عوارض بیماری
دیابت است و وجود هر دو حالت بهطور همزمان در بیمار،
آثار جبرانناپذیری دارد .این پژوهش با بررسی ّ
اطالعات 22
هزار نفر -که حدود چهار هزار نفرشان به دیابت مبتال بودند-
نشانداد که ده درصد از این افراد از افسردگی شدید و بیش
از  28درصد از استرس مزمن رنج میبردند.
به گزارش رویترز ،این پژوهش نشان میدهد که استرس
و افسردگی احتمال مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و سکتة
مغزی در دیابتیها را افزایش میدهد و زمانی که این دو
اختالل توأم با هم باشند ،احتمال آن دو برابر افزایش مییابد.
حدود  350میلیون نفر در سراسر جهان به افسردگی
مبتال هستند و این اختالل مهمترین عامل ناتوانی در جهان
محسوب میشود .روشهای رایج درمان افسردگی عوارض
متخصصان توصیه میکنند که
جانبی دارد .به همین دلیل
ّ
افسردگی در مراحل اولیه با راهکارهای مناسبی از جمله
رژیم غذایی سالم ،ورزش روزانه ،معاشرت با افراد شاد و
مثبت و مشاوره با روانشناس درمان شود و در صورت عدم
درمان با این روشها و به عنوان آخرین قدم ،از داروهای
اعصاب استفاده شود .در ادامة این تحقیقات آمده آست که
تحرک روزانه و انجام ورزشهایی مانند یوگا ،یکی از مهمترین
ّ
روشهای کاهش افسردگی و استرس است .نتایج این تحقیق
در نشریة Diabetes Careمنتشر شده است.
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علل وجود خون در ادرار

دکتر مانی محیطی اصلي

*

در نوشتار قبل به دالیل وجود خون در ادرار با نگاهی گذرا اشاره
کردیم .در این قسمت به بررسی یکی از مهمترین دالیل وجود
خون در ادرار ،یعنی سرطانهای مثانه و نیز عوامل وابسته و
مرتبط با آن خواهیم پرداخت .در این بحث یادآور میشوم که
موضوع در مورد کودکان نیست .بررسی کودکان با افراد بالغ
تفاوت دارد؛ اگرچه کودکان هم نیازمند بررسی هستند ،ولی این
نوشتار به افراد بالغ در سنین باالی  35سال -که خطر سرطان
در آنها بیشتر است -میپردازد.

تعریف خون در ادرار یا
هماچوری
وجود بیش از دو عدد گلبول قرمز در
نمونة ادرار سانتریفوژ شدة میکروسکوپی
که تفسیر آن برعهدة پزشک معالجتوسط
است -و یا دیده شدن خون در ادرار ّ
بیمار به رنگ قهوهای یا قرمز یا دیده شدن
شدت
لختههای خون در ادرار -که نشانة ّ
و وسعت خونریزی است -نیاز به بررسی
بیشتر دارد.

سرطان مثانه
سرطان مثانه شایعترین بدخیمی
دستگاه ادراری است .بهطور س ّنتی عالمت
بیماران با سرطان مثانه به صورت خونریزی
ادراری بدون درد است که معموالً دورهای
ظاهر میشود ،ولی میتواند با عالئم
تکرر ادرار یا عدم توانایی در
سوزش ادرارّ ،
نگه داشتن ادرار نیز ظاهر شود.
اغلب به دلیل تشابه عالئم باال با مسائل
معمول و خوشخیم مانند عفونت ادراری

در مثانه یا پروستات یا عبور سنگ کلیه
از مجرای ادرار ،تشخیص به تعویق میافتد
و ممکن است در شروع تشخیص بیماری
با مراحل پیشرفتة آن مواجه شویم .عالوه
بر اینها عالئم اغلب متناوب هستند .در
بعضی بیماران متاستاز یا گسترش سرطان
عالئم اولیة بیماری را ایجاد میکند.
بهجز هماچوری و عالئم ادراری تحریکی
که معموالً نشانهای اولیه محسوبمیشوند -سرطان مثانه عالئم دیگری نیز
میتواند ایجاد کند که بر اساس وسعت
درگیری و پیشرفت سرطان متفاوت خواهد
بود .نمونهای از این عالئم عبارت است از:
 درد مرتبط با پیشرفت تومور به
صورت درد پهلو یا ناحیة مثانه در قسمت
زیر و اطراف ناف که میتواند به دلیل
انسداد مسیر ادراری یا فشار به اعصاب
ناحیة لگن یا نشیمن باشد.
 درد استخوانی در اثر درگیری
استخوان و درد ناحیة کبد در قسمت
فوقانی و راست شکم.
 اگر تومور در ناحیة خروجی مثانه
باشد ،عالئم ادراری انسدادی میتواند
داشته باشد که شامل کاهش فشار ادرار
و عدم تخلیة کافی و کامل مثانه مشابه
بیمارانی است که بیماری پروستات دارند.
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 عالئم مشابه آنفلوانزا یا خستگی،
کاهش وزن و بیاشتهایی معموالً نشانة
پیشرفت بیماری هستند.
تشخیص سریع سرطان مثانه
برای راهنمایی بیماران میتوان اینگونه
بیان کرد که در هر بیمار با هماچوری نیاز
به ارزیابی وجود دارد ،ا ّما در موضوع مورد
بحث ما در هر بیمار بالغ با هماچوری
واضح یا میکروسکوپیک پایدار یا حتّی
سن باالی  35سال نیاز
مو ّقتی بهویژه در ّ
به ارزیابی کامل مجاری ادراری وجود دارد.
این ارزیابی شامل عکسبرداری و بررسی
کلیهها با روشهای موجود است که برای
هر بیمار طبق نظر پزشک معالج متفاوت
است.
تخصصیتر آزمایش ادرار زیر نظر
ارزیابی
ّ
پاتولوژیست و نیز به عنوان روش استاندارد
طالیی با دستگاه اندوسکوپی مجاری ادرار
یا سیستویورتروسکوپی انجام میشود که
میتواند کوچکترین و ریزترین تودهها را
که در عکس دیده نمیشود -نشان دهد.در بیمارانی که سرطان مثانه با
اندوسکوپی مشخّ ص شود ،حتماً باید
ارزیابی متاستاز یا پیشرفت بیماری نیز
انجام شود که شامل عکسبرداری قفسة
سینه ،شکم و لگن ،تستهای آزمایشگاهی
و ارزیابی استخوانهاست.
مروری بر درمان تودههای
مثانه
در این مرحله پزشک ارولوژیست باید
تودة موجود در مثانه را با تکنیک لیزر و
با اندوسکوپ بهطور کامل و زیر بیهوشی
بردارد و برای پاتولوژیست ارسال کند تا
درجة بیماری مشخّ ص شود و اقدام درمانی
بعدی تعیین شود.
در مواردی که توده سریع تشخیص داده
شود و از مثانه به بیرون گسترش پیدا نکرده
باشد ،میتوان بیمار را تحت نظر داشت و
باید بهطور دورهای تحت اندوسکوپی مثانه
قرار داد و از درمانهای دارویی و تزریقات
داخل مثانهای داروهای شیمیدرمانی و نیز
واکسن ب.ث.ژ استفاده کرد تا مانع عود
تومور شویم ،یا در صورت عود تومور سریعاً
مجددا ً آن را برداریم و
تشخیص دهیم و
ّ
بدین طریق کیفیت زندگی بیمار را افزایش
دهیم و مانع عوارض بیماری شویم.
در مواردی که تشخیص تومور دیرتر
انجام شده باشد یا رشد توده پیشرفت
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جراحی باز و
داشته و از مثانه خارج شده باشد ،یا بسیار زیاد و
ّ
متعدد باشد ،بیمار نیازمند ّ
برداشتن ّ
کل سیستم مثانه و پروستات در مردان و در زنان مثانه و بخشی از واژن و لولة رحم
است .برای بازسازی مثانه از رودهها استفاده میشود و کیسهای به عنوان مثانه درست میشود
یا یک کیسه روی شکم بیمار وصل میشود که وظیفة آن تخلیه کردن ادرار است.
عوامل خطر سرطان مثانه طبق نظر انجمن ارولوژی آمریکا
سن باالی  35سال
ّ 
 سابقة سیگار کشیدن و تماس با سیگار و انواع تنباکو
 تماسهای شغلی :رانندگان کامیون ،نقّاش ساختمان ،لولهکشها ،صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی که موا ّد شیمیایی تولید میکنند.
حد مس ّکن خودسرانه در بیماران
 مصرف بیش از ّ
 سابقة بدخیمی در خانوادة بیمار
 سابقة عفونتهای مزمن و طولکشیده
 سابقة شیمیدرمانی یا رادیوتراپی برای یک بیماری دیگر
مدت و مزمن
 سابقة سوندگذاری ادراری طوالنی ّ
 سنگ مثانة طولکشیدة بدون درمان
 در مورد مصرف زیاد قهوه بیش از هفت فنجان در روز نیز مطالعاتی انجام شده و
دیده شده است که به همراه سیگار مقداری خطر را افزایش میدهد که این در مورد سایر
سرطانهای مجاری ادراری بهغیر از مثانه بیشتر است.
با مشاهدة هر کدام از موارد خطر حتماً با پزشک ارولوژیست مشورت کنید.
* ارولوژیست

نشانی :چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة سه ،کوچة بنفشه ،ساختمان
فاطیما
تلفن33114922 :

سرطان مثانه شایعترین بدخیمی دستگاه ادراری است .بهطور سنّتی
عالمت بیماران با سرطان مثانه به صورت خونریزی ادراری بدون درد
است که معمو ً
ال دورهای ظاهر میشود ،ولی میتواند با عالئم سوزش
تکرر ادرار یا عدم توانایی در نگه داشتن ادرار نیز ظاهر شود.
ادرارّ ،
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پـاهایتان را روی هم نیندازید!
انداختن پاها روی هم نه تنها جریان بازگشتی خون به قلب را دچار اختالل میکند ،بلکه
روی اعصاب و وریدهای پاها نیز اثر منفی به جا میگذارد.
افراد معموالً هنگام نشستن روی زمین یا روی صندلی و مبل عادات مختلفی دارند
و ترجیح میدهند هر از گاهی برای تغییر حالت بدن هم که شده ،نوع نشستن خود را
عدهای به رسم عادت ،هنگام کار ،غذا خوردن و انجام کارهای روزم ّرة خود
عوض کنندّ .
روی صندلی یا مبل ،یک پای خود را روی پای دیگر میاندازند .این روش مرسومی از
متخصصان دل خوشی از
نشستن بین مردم سراسر دنیا به شمار میرود ،ولی پزشکان و
ّ
این شیوة نشستن ندارند و معتقدند که این حالت خطرات فراوانی را برای فرد به دنبال
دارد که آگاهی از آنها و تغییر در این شیوه میتواند برای سالمت بدن مفید باشد.

کمردرد و گردندرد

ایدهآلترین روش نشستن روی
صندلی از دیدگاه پزشکان به گونهای
است که دو پای فرد کنار هم روی
زمین قرار میگیرد .ولی معموالً این
شیوه نشستن در افراد خیلی کم
به چشم میخورد و اغلب سنگینی
بدن را روی یک طرف میاندازند و
پاها به صورت ضربدر روی یکدیگر
متخصصان ارتوپد بر
قرار میگیرد.
ّ
این باورند که انداختن پاها روی هم

در نهایت به بروز درد در ناحیة کمر و گردن
منجر میشود.
انداختن پاها روی هم ،استخوانهای
مفصل ران را در حالتی چرخشی قرار
میدهد و چنین وضعی باعث چرخش یکی
از استخوانهای لگن نیز میشود .از آنجا
که لگن ،پایهای حمایتی برای نخاع محسوب
میشود ،چرخیدن مفصل ران و بیثباتی آن
حدی را روی گردن و قسمت
فشار بیش از ّ
میانی کمر وارد میکند.
پزشکان توصیه میکنند از انداختن پاها
درازمدت و بیش از ده تا پانزده
روی هم در
ّ
دقیقه خودداری کنید و در فواصل متوالی،
پاها را در حالت نود درجه روی زمین قرار
دهید و یا کمی راه بروید .هر چه زمان
نشستن به این شکل طوالنیتر باشد و پاها
مدت زمان بیشتری روی هم آویزان باشند،
ّ
فشار بیشتری روی نخاع وارد میشود و
احتمال درد در این نواحی بیشتر میشود.
در واقع ،دلیل گردندرد و کمردرد بسیاری
از افراد و نیز فتق دیسک در آنها شیوة غلط
نشستن روی صندلی است .مناسبترین نوع
نشستن روی صندلی حفظ زاویة نود درجه
بین ساق و مفصل ران پاست .این شیوه ،از
فشار به گردن و کمر جلوگیری میکند.
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اختالل در وریدهای پا

پزشکان بر این باورند که انداختن
پاها روی یکدیگر خطر بروز وریدهای تار
عنکبوتی را در ناحیة پاها افزایش میدهد.
این احتمال در زنان  55و در مردان 45
درصد است .بررسیها نشان میدهد
که عوامل وراثتی و ژنتیکی ،بارداری،
قرار گرفتن در معرض نور خورشید و
ایستادن و نشستنهای مداوم و طوالنی
در شکلگیری وریدهای عنکبوتی نقش
بسزایی دارد.
انداختن پاها روی یکدیگر فشار روی
وریدهای پا را -که مسئولیت برگشت
خون به قلب را برعهده دارند -افزایش
میدهد .فشار وارده روی یکی از پاها،
مانع از برقراری جریان مناسب خون
میشود و ضعیف شدن و صدمه دیدن
عروق پا را به همراه دارد .در این صورت،
خون در وریدها تج ّمع مییابد و وریدهای
تار عنکبوتی را تشکیل میدهد.

باال رفتن فشار خون

متخصصان معتقدند که انداختن پاها
ّ
روی هم باعث باال رفتن مو ّقتی فشار خون
میشود .خونی که در پاها جریان مییابد،
باید برخالف جاذبه به قلب بازگردد .این
یکی از عملکردهای حیاتی بدن به شمار
میرود و وقتی پاها روی هم انداخته
میشود ،مقاومت نسبت به جریان خون
باال میرود .در نتیجه ،فشار خون بدن باال
میرود تا از این طریق بتواند خون را به
قلب برگرداند .در این لحظه معموالً فرد
متوجه باال رفتن فشار خون نمیشود ،ولی
ّ
تکرار و تداوم این حالت میتواند خطرات
بالق ّوهای را برای بدن به دنبال داشته
باشد.
بررسیها نشان میدهد که انداختن
پاها روی هم خطر باال رفتن فشار
سیستولیک را تا هفت درصد و فشار
دیاستولیک را تا دو درصد بیشتر میکند.
عالوه بر این ،این کار فشار زیادی روی
مفاصل ران ایجاد میکند و باعث تج ّمع
خون در پاها میشود که در نهایت موجب
التهاب عروق تحتانی پاها و در نتیجه
باال رفتن احتمال لخته شدن خون در
داخل عروق میشود .به همین دلیل
پزشکان توصیه میکنند که از انداختن
درازمدت و بیش از ده تا
پاها روی هم در
ّ
پانزده دقیقه خودداری کنید و در فواصل
متوالی ،پاها را در حالت نود درجه روی
زمین قرار دهید و یا کمی راه بروید.

اثر روی اعصاب پا
انداختن پاها روی هم نه تنها جریان بازگشتی خون به قلب را
دچار اختالل میکند ،بلکه روی اعصاب پاها نیز اثر منفی به جا
میگذارد .انداختن پاها به صورت ضربدری روی یکدیگر ،عصب
ناحیة زیر زانو و اطراف آن را تحت تأثیر قرار میدهد .این فشار
حسی و فلج مو ّقتی برخی ماهیچههای اطراف پا
وارده باعث بی ّ
حسی و سوزن سوزن شدن پا ،فرد قادر به
ی
ب
میشود و به دلیل
ّ
ّ
باال آوردن آن نخواهد بود .این احساس ،موقتی است و با هر بار
انداختن پاها روی یکدیگر این احساس تکرار میشود و باعث بروز
بلندمدت در ناحیة پاها به دلیل آسیب وارده به اعصاب
حسی
ّ
بی ّ
این ناحیه میشود .البته پزشکان بر این باورند که اگر فرد هر دو
تا چهار دقیقه پاها را از روی هم بلند کند ،احتمال آسیب اعصاب
پا کاهش مییابد.

فشار روی زانو

انداختن پاها روی هم موقع نشستن ،فشار زیادی به مفاصل
ناحیة زانو وارد میکند و همان گونه که میدانید مفصل زانو یکی
تحمل
از مهمترین مفاصل بدن است که از مهمترین وظایف آنّ ،
وزن بدن است و ایجاد مشکل و اختالل در آن میتواند منجر به
بروز ناراحتیهای بسیاری در فرد بهخصوص در سنین باال شود.
نشستن روی صندلی بهتر از نشستن روی زمین است ،به شرطی
که پاهایتان را روی یکدیگر نیندازید .اگر عادت به این کار دارید،
میتوانید پاهایتان را از قسمت مچ پا به هم تکیه دهید یا قفل
کنید .انداختن پاها روی هم باعث کاهش قوس کمر نیز میشود.
منبع :تبیان
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مستعد واريس هستند؟
چه کساني
ّ
تمام افرادي که
مستعد واريس
ّ
هستند ،بايد در
محيط کار و منزل
موارد پيشگيري از
واريس را رعايت
کنند؛ در تغذية
خود نکات مهم را
*
دکتر حسن راوری
مورد نظر داشته
باشند و از جوراب استاندارد پيشگيرانه
استفاده کنند.
این افراد بیشتر در معرض ابتال به
واریس هستند:
 کسانی که سابقة واریس در افراد
خانواده دارند ،زیرا واريس عمدتاً
يک بيماري ارثی است .اگر پدر
یا مادر مبتال به واریس باشند،
احتمال ابتالی فرزند به
واریس  %50است و اگر هر
دو مبتال به واریس باشند،
احتمال ابتالی فرزند به
واریس  %80است.
 واریس در خانمها
نسبت به آقايان شيوع
بيشتري دارد .به دلیل
تغییرات هورمونی ،خانمها
مستعد واریس هستند،
ّ
بنابراين اقدامات پیشگیرانه
اهمیت ویژهای
در خانمها از ّ
برخوردار است .حدود  %10آقایان
و  %20خانمها در جامعه مبتال به
درجاتی از واریس هستند.
 مصرف قرصهای هورمونی بهخصوص
ضد بارداری :در افرادی که سابقة
قرص ّ
واریس در پدر یا مادر دارند ،مصرف
قرصهای هورمونی توصیه نمیشود .توجه
به این نکته ضروری است که مصرف قرص
ضد بارداری برای افراد مبتال به واریس
ممنوع است.
 در حاملگي واریس تشدید میشود
که به دلیل تغییرات هورمونی دوران
حاملگی است ،ولی با مراقبت می توان
از شدید شدن آن جلوگیری کرد و بعد از
زایمان با اقدامات درمانی این نوع واریس

برگشتپذیر است.
 با افزايش سن خطر ابتال به واریس
بيشتر ميشود.
 اضافهوزن به ایجاد و تشدید بیماری
کمک میکند.
تحرک به صورت نشستن یا
 عدم ّ
درازمدت بهخصوص در افرادی
ایستادن
ّ
که سابقة واریس در پدر یا مادر دارند،
اهمیت ویژهای برخوردار است و باید
از ّ
اقدامات پیشگیرانه را در اين زمينه انجام
داد.

مدت طوالني
 داشتن شغلي که براي ّ
مجبور به نشستن روي صندلی یا ايستادن
ثابت و بدون حرکت پاها باشند ،نيز از
عوامل خطر واريس محسوب ميشود.
 یبوست شدید و طوالنی مدت :رعایت
رژیم غذایی و استفاده از سبزی و میوه
بطوری که یبوست برطرف شود ضروری
است.
 استفاده از گن یا کمربند محکم و

سفت :اگر مداوم از گن استفاده شود و یا
کمربند بیش از حد معمول محکم بسته
شود برگشت وریدی از پاها مختل شده و
سبب ایجاد یا تشدید واریس میشود.
عالئم واريس
در این بیماری رگهای واريسي (آبي
تيره) ورم ميکند و به صورت پيچ پيچ در
زير پوست ديده ميشود .عالئم این بیماری
شدت بیماری و میزان مراقبت فرد
بسته به ّ
مبتال متفاوت است.
بعضي از بيماران بهجز ظاهر آن -که
گاهی اوقات آزاردهنده است -عالمت
دیگری ندارند .عالئم خفيف شامل
سنگيني ،احساس سوزش و درد
در پاهاست .عالئم با ايستادن يا
مدت طوالني بدتر
نشستن در ّ
تورم در
تدریج
ميشود .به
ّ
پاها و مچ به وجود ميآيد.
خارش روي وريدها هم
ممکن است ديده شود.
جديتر شامل
عالئم ّ
تورم شدید و درد ساق
ّ
بعد از نشستن يا ايستادن
مدت و تغييرات
طوالني ّ
پوستي شامل تغيير
رنگ ،خشکي ،نازک شدن
پوست ،التهاب و پوسته
شدن است .باز شدن زخمها
يا خونريزي پس از آسيب جزئي
نیز ممکن است ديده شود.
در صورتی که خون داخل وریدها
لخته شود ،درد شدیدي ایجاد ميشود و
ورید مبتال کام ً
ال سفت و دردناک میشود.
بدترین عالمت و عارضه واریس درد و تورم
شدید و ناگهانی در پاها بدلیل ایجاد لخته
در وریدهای پا است.
در بعضي بيماران ،رگهاي واريسي
ممکن است نشانهاي از انسداد در رگهاي
عمقيتر باشد که ترومبوز عروق عمقي
جراح عروق
ناميده ميشود که ضرورت دارد ّ
آنان را معاینه و دربارة آنان تصمیمگیری
كند.
تخصص ج ّراحی عروق
* فوق
ّ

www.Doctorravari.com
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چگونه پس از

شیمیدرمانی از پوستمان مراقبت کنیم؟
در جریان شیمیدرمانی و بعد از آن ،معموالً بیماران دچار برخی تغییرهای پوستی میشوند که شایعترین آن،
حساسی باشد ،قرمزی ،خشکی ،راشهای پوستی ،خارش و آکنه است .بثورات و عوارض پوستی
مخصوصاً اگر پوست ّ
توجه به نوع سرطان و داروهایی که مصرف میشود ،متفاوت است.
با ّ
تورم و التهاب پوست
برخی بیماران دچار تیر ه شدن رنگ پوست میشوند .نوع دیگری از تغییرها با سوزش و ّ
دست و پا همراه است.

دکتر مح ّمدعلي نيلفروشزاده

*

تغییرهای پوستیای که در دورة شیمیدرمانی
بروز میکند ،معموالً در دورة رادیوتراپی هم عود
میکند ،مث ً
حساسیت به نور آفتاب
ال اگر فرد دچار ّ
مجددا ً این مشکل را با آغاز رادیوتراپی
شده باشد،
ّ
خواهیم داشت و حتّی ممکن است بعد از اتمام
مدتی ادامه پیدا کند.
درمان ،این مسائل همچنان تا ّ
برای کنترل واکنشهای پوستی معموالً به
بیماران توصیه میکنیم که پوستشان را با صابون
مناسب و به اندازة کافی (نه بیش از حد) شستشو
حمام آب
دهند .نباید جوشها را دستکاری کردّ ،
داغ نیز برای این افراد ممنوع است .خشک کردن
پوست باید آرام انجام و از مرطوبکنندة مناسب
بدون پایة الکلی استفاده شود .مراقبت از دستها
بسیار مهم است و باید از کرمهای مرطوبکنندة
ناخن استفاده کرد و هنگام شستشوی ظروف،
دستکش به دست داشت.
آقایان به جای تیغ باید از ریشتراش استفاده
کنند و افترشیو با پایة الکل نزنند .این افراد چون
سیستم ایمنی ضعیفتری دارند ،نسبت به عفونتها
حساسترند و ترمیم پوست در آنها سختتر
ّ
و طوالنیتر خواهد بود .به همین دلیل باید از
انجام کارهایی که میتواند به پوست صدمه بزند،
خودداری کنند .حتّی پوست این بیماران معموالً به
ضد آفتاب
حساستر است و استفاده از ّ
نور آفتاب ّ
اهمیت ویژهای دارد ،ا ّما کافی نیست و باید از پوشش
ّ
مناسب مثل کاله ،عینک و لباس آستین بلند هم
استفاده کنند .استفاده از ترکیبهای سالیسیلیک
اسید و سایر الیهبردارها برای افراد مبتال به سرطان
ریه حتّی افرادی که بیماری آنها درمان شده ،مجاز
نیست و باعث تحریک بیشتر پوست میشود.
*دانشيار پوست دانشگاه علوم پزشکي تهران و رئیس
مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی
منبع :هفتهنامة سالمت
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ّ
مغذي
تغذيه و مصرف موادّ

در سالمندان

دکتر زهرا محتشم امیری

*

از سالمندی نمیتوان پیشگیری کرد،
ا ّما حفظ سالمت در سنین سالمندی
به عادات و شیوة زندگی افراد در طول
زندگی بستگی دارد و بهبود شیوة
زندگی میتواند تضمینکنندة سالمت
افراد در سالمندی باشد.
تغییرات فیزیولوژیک و گاه
پاتولوژیک ایجادشده در دورة
سالمندی سبب میشود که تغذیه در
این دوره اه ّمیت زیادی داشته باشد.
رعایت اصول تغذیة صحیح در دورة
میانسالی و سالمندی سبب میشود
كه فرد سالهای عمر خود را با سالمت،
نشاط و راحتی بیشتری طی كند و
کمتر در معرض بیماریهای شایع
همچون فشار خون باال ،چربی خون
باال ،دیابت و پوکی استخوان قرار گیرد.
عادات غذایی مطلوب و تغذیة
صحیح در پیشگیری از این بیماریها
نقشي اساسی دارند .آموزش صحیح
افراد بهطور فردی و اجتماعی از
طریق رسانههای جمعی ،جلوگیری
از خوددرمانی ،ارتباط صحیح فرد با
توجه به نیازهای تغذیهای،
پزشک،
ّ
توجه
توجه به تبلیغات تجاری و ّ
عدم ّ
به محیط زندگی فرد و دسترسی به
منابع غذايی در اصالح وضع تغذیة
افراد سالمند جایگاه ویژهای دارند.

انرژی
ً
پیری با کاهش تقریبا دو تا سه درصد تودة بدون چربی بدن در هر ده سال مشخّ ص میشود.
سارکوپنیا (کاهش ماهیچة اسکلتی ناشی از افزایش سن) به کاهش قدرت ماهیچهها ،تغییر
در وضع قدم زدن و حفظ تعادل ،کاهش عملکرد فیزیکی و افزایش خطر بیماریهای مزمن
کمک میکند .کاهش تودة عضالنی بدن ،به عنوان ف ّعالترین بافت متابولیکی ،غالباً با افزایش
چربی بدن و کاهش میزان متابولیسم همراه است .میزان متابولیسم در حال استراحت
( )RMRتقریباً پانزده تا بيست درصد در طول زندگی کاهش مییابد .این تغییرات در تودة
عضالنی لخم ،چربی بدن و میزان متابولیسم میتواند باعث کاهش انرژی مورد نیاز ،کاهش
متعدد مرتبط با
توانایی عملکرد مستقل در زندگی روزانه و افزایش خطر بیماریهای مزمن
ّ
متوسط کالری دریافتی روزانه  2000كالري برای مردان سالمند و  1600كالري
چاقی شود.
ّ
برای زنان سالمند است.
پروتئین
ذخائر پروتئین در ماهیچههای اسکلتی ممکن است جهت رفع نیاز برای سنتز پروتئین
کافی نباشد و این خود باعث نیاز بیشتر سالمندان به پروتئین رژیم غذايی میشود .دریافت
 1 g/kgجهت حفظ تعادل مثبت ازت در سالمندان مورد نیاز است .نیازهای پروتئین بسته به
محرکهای روانی و فیزیکی استرسزا میتوانند
شدت و طول ّ
ّ
مدت بیماریها افزایش مییابدّ .
منجر به تعادل منفی ازت شوند .قابل اعتمادترین شاخص وضع پروتئین در سالمندان مقدار
آلبومین سرم است.
کربوهیدرات
ّ
تقریباً  45تا  65درصد کل کالری روزانه از کربوهیدراتها تأمین میشود .بهتر است تأمین
این میزان کربوهیدرات با موا ّد ساده همانند قند و شکر نباشد بلکه از نان ،برنج و سایر موا ّد
طی سالمندی نیاز به کربوهیدراتها افزايش نمييابد.
نشاستهای تأمین شود .در ّ
چربی
ّ
 25تا  30درصد کل کالری روزانه باید از چربی تأمین شود و چربیها باید از نوع غیراشباع
باشند.
امالح
افزایش سن باعث میشود که جذب کلسیم کاهش یابد که علّت اولیة آن تغییر در انتقال
کلسیم است .همچنین دریافت روی در سالمندان به علّت کاهش دریافت انرژی کاهش
مییابد .بايد دریافت سدیم را کم کرد و تقریباً به دو تا چهار گرم در روز رساند و دریافت
سایر امالح از قبیل پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم و روی را افزایش داد.
ویتامینها
بررسی دریافت ویتامین  Aمهم است ،زیرا این ویتامین اغلب در رژیمهای غذایی
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خوابیدن به پهلو خطر ابتال
به آلزایمر و پارکینسون را
کاهش میدهد!

سالمندان کم است .استرس ،سیگار کشیدن و بعضی
از داروها میتوانند نیاز به ویتامین  Cرا افزایش دهند.
توانایی سنتز ویتامین  Dاز نور خورشید در سالمندان
تقریباً شصت درصد کمتر است .افزایش مقدار ویتامین
 Eرژیمی برای سالمندان سودمند است .کمبودهای
شدید فوالت در سالمندان ممکن است منجر به
کمخونی و باال رفتن سطح هموسیستئین سرم و
افزایش خطر بیماریهای قلبی -عروقی شود .تا پانزده
درصد سالمندان باالی شصت سال تحت تأثیر کمبود
 B12قرار میگیرند .بنابراین دادن مولتیویتامین در
این گروه س ّنی توصیه میشود.
آب
با افزایش سن ّ
کل مایعات بدن کاهش مییابد .آب
تقریباً پنجاه درصد وزن یک فرد سالمند را تشکیل
میدهد که این مقدار حدود ده درصد کمتر از
بزرگساالن است .روزانه هر فرد بالغ به شش تا هشت
لیوان مایعات نیاز دارد.
مقدماتی رژیمی که شامل تعادل،
اصول برنامهریزی ّ
تناسب و تن ّوع است ،برای سالمندان نیز کاربرد دارد.
چهار یا پنج وعده کوچکتر اغلب بهتر از سه وعدة
اصلی است .به یاد داشته باشیم که يك الگوي صحيح
غذايي بايد:
• كافي باشد (تأمين موا ّد ّ
مغذي ضروري و انرژي
كافي براي فرد سالم را به دنبال داشته باشد).
• متعادل باشد (مقدار و نوع منابع غذايي دريافتي به
گونهاي باشد كه نياز بدن به تمام موا ّد ّ
مغذي تأمين شود).

• حاوي انرژي الزم باشد (نه باعث اضافهوزن و نه
سبب كاهش وزن شود).
• متن ّوع باشد (از گروههاي مختلف غذايي روزانه
استفاده شود).
حد اعتدال باشد (در خوردن چربيهاي مضر،
• در ّ
شكر و نمك د ّقت شود).
طب سالمندان،
*
طب پیشگیری و فلوشیپ ّ
متخصص ّ
ّ
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیالن

ایرنا :بررسی محقّقان دانشگاه بروک استونی در نیویورک نشان میدهد
که خوابیدن به پهلو احتمال بروز بیماریهای عصبی ازجمله پارکینسون
و آلزایمر را کاهش میدهد.
به گزارش ساینس ،خوابیدن به پهلو نسبت به خوابیدن به پشت
و معده ،احتمال ابتال به آلزایمر و پارکینسون را کاهش میدهد .در
گزارشهای این پژوهش آمده است که خوابیدن به پهلو سبب حذف
تجمع این مواد در مغز یکی از مهمترین دالیل
موا ّد زائد مغز میشودّ .
ابتال به بیماریهای سیستم اعصاب ازجمله آلزایمر و پارکینسون است.
سیستم پاکسازی مغز -که مهمترین وظیفة آن خارج کردن موا ّد زائد از
این بافت حیاتی است -در زمان خواب بیشترین میزان ف ّعالیت را دارد.
بخش اعظم دفع موا ّد زائد از بدن را سیستم لنفاوی انجام میدهد.
این سیستم ،مولکولها و پاتوژنهای معیوب را از بافتها به جریان خون
منتقل میکند تا از طریق خون به مجراهای دیگر بدن برسند و پس
حساس مغز
از تغییراتی از آنجا خارج شوند ،ا ّما پاکسازی بافت بسیار ّ
را سیستم مستقلّی انجام میدهد که یک سال قبل شناسایی شد .مغز
بر خالف سایر اندامها از سیستم لنفاوی برای این منظور بهره نمیبرد.
سیستم پاکسازی مغز متش ّکل از نوعی سلول موسوم به گلیال است
ّ
محل مناسب است .در
که عملکرد اصلی آن ثابت کردن نورونها در
خاصی بین رگهای مغزی و سلولهای گلیال جریان
این سیستم مایع ّ
دارد که ترکیبات پروتئینی مضر را از بافت مغز جدا میکند .این مایع،
مایع میانبافتی نام دارد و به همراه فیلتر مایع مغزی نخاعی ،پاکسازی
مغز را انجام میدهد.
محقّقان معتقدند که در هنگام خواب ،سلولهای گلیال از رگهای
مغز جدا میشوند و فضای بیشتری را برای عبور این مایع فراهم
میکنند .پس از خواب کامل ،عملکرد سیستم پاکسازی تا شصت درصد
افزایش مییابد .تحقیقات نشان میدهد که نحوة خوابیدن عملکرد و
بهرهوری فیلتر مایع مغزی نخاعی را تحت تأثیر قرار میدهد و مؤثّرترین
حالت خوابیدن ،خوابیدن به پهلو است .نتایج این تحقیق در نشریة
 Neuroscienceمنتشر شده است.
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طب سالمندان
ّ

کاهش احتمال شکستگی استخوان تنها با دو دقیقه پریدن!
سالمانه :یک پژوهش جدید -که روی مردان مسن انجام شده -نشان داده است که روزی تنها دو دقیقه پریدن میتواند استخوانهای تنه و لگن
را محکمتر کند و احتمال شکستگی آنها بعد از زمین خوردن را کاهش دهد .استخوانها با باال رفتن سن ضعیفتر میشوند که به این حالت
پوکی استخوان میگویند .پوکی استخوان ناشی از افزایش سن میتواند احتمال شکستگی استخوانها ،بهخصوص شکستگی استخوانهای لگن را
به دنبال زمین خوردن افزایش دهد.
تحقیق جدید محقّقان بریتانیایی نشان داده است که جهیدن و پریدن میتواند ضربات مداوم و خفیفی به استخوانهای تنه و لگن وارد کند و
مدت یک سال هر روز
این ضربات میتوانند استخوانهای این نواحی را محکمتر و قویتر کنند .در این پژوهش از  ۳۴مرد مسن خواسته شد تا به ّ
دو دقیقه تنها روی یک پای خود به باال و پایین بپرند .برای پای دیگر این کار انجام نشد .در انتهای یک سال مشاهده شد که تراکم استخوان در
استخوان لگن طرفی که روی آن جهش صورت گرفته بود ،هفت درصد بیشتر شده است.

زمین خوردن کمتر با مصرف
ویتامین دی!
سایت ایران ارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده است که در
افراد مسن و ناتوان مصرف ویتامین دی میتواند موجب شود تا
کمتر زمین بخورند .پژوهشهای قبلی نشان داده بود که ویتامین
مهمی در حفظ قدرت عضالنی دارد .گرچه این ویتامین
دی نقش ّ
میتواند در پوست بدن انسان -وقتی در معرض نور آفتاب است-
ساخته شود ،ولی مهمترین راه رساندن آن به بدن افراد مسن،
مکملهای دارویی حاوی
مصرف موا ّد غذایی حاوی آن یا مصرف ّ
ویتامین دی است.
مهم بروز شکستگیهای
علل
از
مسن
افراد
در
زمین خوردن
ّ
لگن است و این شکستگی میتواند در بسیاری از موارد موجب
خانهنشین شدن فرد تا آخر عمرش شود ،پس پیشگیری از آن از
جمله مهمترین راههای ارتقای سالمت افراد مسن است .این افراد
معموالً در خانه زندگی میکنند ،کمتر بیرون میروند و تغذیة
مناسبی هم ندارند .زیاد هم در معرض تابش نور خورشید نیستند.
بنابراین بسیاری از آنها دچار کمبود شدید ویتامین دی هستند.
در این تحقیق به تعدادی از افراد مسن ،ماهی صد هزار واحد
ویتامین دی داده شد و به تعدادی دیگر ویتامین دی ندادند .در
ابتدای پژوهش آزمایشها نشان داد که در بیش از نیمی از افراد،
ویتامین دی کافی در بدن وجود نداشت و در پایان بررسی ،سطح
مکمل را دریافت کرده بودند ،به
ویتامین دی همة آنهایی که این ّ
میزان طبیعی رسید .این بررسی نشان داد در افرادی که توانسته
بودند با مصرف کافی ویتامین دی سطح این ما ّده را در بدن خود
به اندازة طبیعی برسانند ،زمین خوردن نصف آنهایی بود که هنوز
ویتامین دی کمی در بدن داشتند .نتایج این تحقیق در شمارة ماه
اوت  2015مجلّة Journal of the American Geriatrics
 Societyمنتشر شده است.
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حس بویایی میتواند
کاهش
ّ
اولین نشانة آلزایمر باشد

ایرنا :محقّقان کلینیک مایو با بررسی حدود  1500داوطلب با میانگین
حس
سنی  79.5سال نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین کاهش ّ
بویایی و وجود پالک و گره در پیاز بویایی و بخشهایی از هیپوکامپ
وجود دارد و این عالمت میتواند یکی از نخستین نشانههای ابتال به
بیماری زوال عقل و آلزایمر باشد.
حس بویایی میتواند یکی از
بررسیها نشان میدهد که کاهش
ّ
مهمترین نشانههای شروع آلزایمر باشد .این واقعیت بر مبنای تغییرات
عصبی در پیاز بویایی و مناطقی از مغز است که مسئول حافظه و
حس بویایی هستند .محقّقان معتقدند که با استفاده از نشانگرهای
ّ
بویایی میتوان بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد و از پیشرفت
آن جلوگیری کرد.
بیماری پیشروندة آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است که باعث
اختالل در حافظه ،تف ّکر و رفتار فرد میشود .این بیماری از دیدگاه
علمی بر اثر کاهش ما ّدة شیمیایی سروتونین در مغز بروز میکند و
به این ترتیب انتقال پیامهای عصبی مختل میشود .دلیل این بیماری
همیشه کهولت سن نیست و عوامل ژنتیکی ،سکتة مغزی و شوک
عاطفی نیز میتواند سبب این بیماری شود.
در حال حاضر  46.8میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتال
هستند و این تعداد تا سال  2050میالدی به  131.5میلیون نفر،
بهویژه در کشورهای در حال توسعه میرسد .نتایج این تحقیق در نشریة
 JAMA Neurologyمنتشر شده است.
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استفاده از هورمون رشد
در درمان پوکی استخوان!
سایت ایران ارتوپد :نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است
که میتوان از هورمون رشد برای درمان پوکی استخوان در
زنان مسن با مو ّفقیت استفاده کرد و تأثیر این درمان برای
سالها در استخوانهای این زنان باقی میماند .استئوپروز یا
پوکی استخوان مهمترین علّت شکستگی در استخوانهای لگن
در سنین باال و بهخصوص در خانمهاست .خانمها در سنین باال
سه برابر مردان دچار پوکی استخوان و شکستگیهای ناشی از
آن میشوند.
مدت
در این پژوهش -که در سوئد انجام شده است -در ّ
هجده ماه تعداد هشتاد خانم در سنین پنجاه تا هفتاد سالگی
که به پوکی استخوان مبتال بودند -به دو دسته تقسیم شدند.عدهای دیگر فقط
عدهای از آنان هورمون رشد تزریق شد و ّ
به ّ
آب ّ
مقطر دریافت کردند .وضع استحکام استخوانهای این زنان
مدت ده سال تحت بررسی قرار گرفت.
به ّ
نتایج این بررسی نشان داد که در زنانی که هورمون رشد
دریافت کرده بودند ،نه تنها استحکام استخوانها بیشتر بود،
بلکه احتمال شکستگی در ده سال ،نصف آنهایی بود که برای
آنها از این هورمون استفاده نشده بود .نتایج این پژوهش در
مجلّة & The Journal of Clinical Endocrinology
 Metabolismمنتشر شده است.

زنان سالمند چای بنوشند تا دچار شکستگی نشوند!
خبرگزاری مهر :نوشیدن چندین فنجان چای سیاه به جای چای سبز یا چایهای دیگر همراه با شیر یا بدون شیر باعث بروز شکستگیهای کمتر
در نواحی استخوانی زنان مسن میشود .در این بررسی –که محقّقان دانشگاه استرالیای غربی انجام دادند -بیش از هزار زن مسن در طرحی با
عنوان کاهش میزان شکستگی استخوان در مقابل دریافت کلسیم شرکت کردند.
از جمله پوکی استخوان مرتبط با
جدی
آنهایی که حداقل سه فنجان چای مینوشیدند ۳۴ ،درصد کمتر دچار مشکل ّ
چای مینوشیدند ،بودند .میانگین
شکنندگی و  ۴۲درصد کمتر دچار احتمال شکستگی لگن در مقایسه با زنانی که بهندرت
س ّنی شرکتکنندگان در حدود  ۷۵ساله بود.
«بررسیهای قبلی از جمله
دکتر ریچارد ال پرینس از دانشگاه استرالیای غربی در این باره میگوید:
(مولکولهای پلیمرهای
تحقیقات خود ما نشان میداد که چای ،منبع اصلی غذایی فالوونوئیدها
مصنوعی قابل حل روی ساختار استخوانی) است».
توصیة این پژوهش این است که نوشیدن چند فنجان چای برای
جلوگیری از شکستگی باال در زنان سالخورده مفید است .زنان بررسیشده به سه
دسته تقسیم شدند :آنهایی که تا یک فنجان چای در هفته مینوشیدند ،آنهایی
که یک فنجان تا سه فنجان چای در یک روز مینوشیدند و آنهایی که بیش از سه
فنجان چای مینوشیدند.
زنانی که فالوونوئید بیشتری دریافتکردند ،کمتر در معرض خطر شکستگی قرار
داشتند ،ا ّما فرق نوشیدن یک تا سه فنجان چای در مقایسه با نوشیدن یک فنجان
توجه نبود.
چای چندان قابل ّ

ّ
ط ّب سنتی

مجلة پزشکی
دي -بهمن94

28

طب سنّتی و گیاهان دارویی
ّ
کلم بروکلی؛
سالحی علیه سرطان
ایرنا :بررسیهای محقّقان نشان میدهد که کلم
بروکلی حاوی ترکیباتی به نام سولفورافان است
که در پیشگیری از بروز سرطان و درمان آن
مؤثّر است .مجلّة ساینس در تازهترین شمارة
خود گزارش داد :نتایج پژوهشها نشان میدهد
که آنزیم موجود در انواع کلم و بهویژه کلم
بروکلی با نابود کردن سلولهای بنیادی سرطان،
از ایجاد و گسترش سرطان جلوگیری میکند.
در ادامة این تحقیقات آمده است :عصارة جوانة
کلم بروکلی خطر ابتال به سرطان دهان و دندان
را نیز کاهش میدهد.
ضد سرطانی
محقّقان بر این باورند که
خواص ّ
ّ
کلم بروکلی به این دلیل است که سولفورافان،
بدن را به گونهای تحریک میکند که ژنها
تغییر کنند و از رشد تومور جلوگیری شود.
ضد سرطانی ،در
کلم بروکلی عالوه بر خاصیت ّ
سالمت قلب ،جلوگیری از بیماریهای روده و
معده ،آرتروز ،آلزایمر و بیماریهای شناختی و
پوکی استخوان مؤثّر است .از طرفی ترکیبات
موجود در آن مانع آسیب اش ّعة ماورای بنفش
خورشید و سرطان پوست میشود.
خواص دیگر کلم بروکلی عبارتاند
برخی از
ّ
از:
• خاصیت سمزدایی از بدن
ضد التهابی
• خاصیت ّ
• متعادل کردن ویتامین  Dدر بدن
• کاهش کلسترول
• بهبود برخی بیماریهای چشمی و بینایی
• ترمیم پوست آسیبدیده.
نتایج این تحقیق در نشریة Clinical
 Epigeneticsمنتشر شده است.

خواص روغن كنجد!
ّ

سالمت نیوز :طبق پژوهشهایی که در سال  2013انجام شد ،نشان داده شد که مصرف
روزانه پانصد میلیگرم کپسول روغن کنجد میتواند سبب کاهش کلسترول LDL ،و قند
متخصص تغذیه رژیم غذایی
خون در بیماران پیشدیابتی شود؛ به شرطی که کارشناس یا
ّ
فرد را از نظر کالری دریافتی تنظیم کرده باشد و تغییر سبک زندگی و افزایش ف ّعالیت
بدنی رعایت شود.
روغن کنجد دارای مقدار زیادی گاما توکوفرول است که ف ّعالیت آنتیاکسیدانیاش
زیاد است ،ا ّما مقدار کمتری دلتا و آلفا توکوفرول دارد .ارتباط بین افزایش چربیهای
خون و بیماریهای قلبی -عروقی بهخوبی آشکار است .بزرگترین عامل خطر پیشرفت
بیماریهای قلبی -عروقی سطح باالی چربیهای خون (بهخصوص LDLو کلسترول تام)
است .وجود رادیکالهای آزاد نیز سبب افزایش پراکسیداسیون چربیها میشود که به
متخصصان تغذیه
سمی در سیستم عروقی محسوب میشود .بسیاری از
ّ
عنوان یک عامل ّ
بر این باورند که روغن دانة کنجد اثر کاهندة کلسترول خون و کاهندة قند خون دارد.
همچنین دارای خاصیت آنتیاکسیدانی است .روغن کنجد عمدتاً مصرف خوراکی دارد که
به عنوان روغن پختوپز ،بیشتر در کشورهای چین ،ژاپن و کره مصرف میشود.

زردچوبه تأثیر ایبوبروفن را دارد!

سالمانه :زردچوبه عالوه بر اینکه ادویهای خوشرنگ و با طعم و عطر تند است ،برای درمان
طیف وسیعی از بیماریها نیز کاربرد دارد .زردچوبه بیش از دو هزار سال است که مورد
استفادة بشر قرار میگیرد .این ادویه در درمان آرتروز ،بیماری کرون ،کولیت اولسراتیو،
آرتریت روماتوئید و سندرم رودة تحریکپذیر نقش مؤثّری دارد .حتّی آزمایشهای اخیر
حاکی از آن است که این ادویه برای بیماران پیشدیابتی نیز بسیار مفید است و از گسترش
دیابت نوع دو جلوگیری میکند.
کورکومین ما ّدة مؤثّر ف ّعال در زردچوبه است که بنا به پژوهشهای اخیر در سال 2014
ضد التهابی
منجر به کاهش درد زانو و ورم مفاصل میشود .در واقع زردچوبه مثل داروهای ّ
غیراستروئیدی مانند ایبوبروفن عمل میکند .همچنین در سال  2015تحقیقی روی
موشها نشان داد که این ادویه در بهبود حافظه بسیار مؤثّر است .بسیاری از فواید سالمتی
ضد التهابی آن است.
زردچوبه به احتمال زیاد با تکیه بر خاصیت آنتیاکسیدانی و اثر ّ
همچنین شواهد حاکی از آن است که این ادویه نقش مؤثّری در درمان افسردگی دارد.
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چای بابونه برای کاهش قند خون!
همشهری آنالین :چای بابونه میتواند باعث کنترل قند خون و میزان آنتیاکسیدانهای بدن افراد مبتال به دیابت نوع دو شود .محقّقان ایرانی با
انجام بررسیهایی روی افراد مبتال به دیابت به این نتیجه رسیدهاند که نوشیدن روزانه سه فنجان چای بابونه باعث کاهش میزان قند خون میشود.
پژوهش محقّقان دانشگاه علوم پزشکی تبریز -که نتایج آن در سایت  National Center for Biotechnology Informationبه چاپ
رسیده است -از تأثیر مثبت چای بابونه در کنترل قند خون خبر میدهد .به عقیدة این محقّقان مصرف چای بابونه باعث کاهش قند خون و افزایش
میزان آنتیاکسیدان بدن میشود.
مدت دو ماه روی  64مرد و زن بین سی تا شصت ساله -که مبتال به دیابت نوع دو بودند -بررسیهایی انجام دادند .گروهی از این
محقّقان به ّ
مدت
در
ّقان
ق
مح
نوشیدند.
آب
بار
سه
دیگر
گروهی
و
داغ)
آب
لیتر
ی
میل
150
بابونه،
گرم
(سه
بابونه
چای
فنجان
سه
تا
داوطلبها روزانه
طی این ّ
ّ
بهطور مرتّب برای این افراد تست قند خون انجام دادند .بعد از هشت هفته بررسی مشخّ ص شد که میزان انسولین در خون مصرفکنندههای چای
بابونه به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده و میزان آنتیاکسیدان آنها افزایش یافته است.
به گزارش دیلی میل ،آنتیاکسیدان «کرستین» روی آنزیمهایی که باعث پیشرفت دیابت میشوند ،تأثیر دارد .بنابراین چای بابونه میتواند باعث
کنترل قند خون و میزان آنتیاکسیدانهای بدن افراد مبتال به دیابت نوع دو شود .به نظر میرسد که چنین کشفی امید تازهای برای درمان دیابت
باشد .البته خاصیت بابونه صرفاً به اینجا ختم نمیشود .پیش از این نیز محقّقان آمریکایی به این نتیجه رسیده بودند که بابونه حاوی ترکیبی به
نام «اپی ژنین» است که از پیشرفت سلولهای سرطانی جلوگیری میکند.

د سرماخوردگی
عنّاب؛ ض ّ

روزنامة جام جم :شاید برایتان جالب باشد که بدانید به ع ّناب
خرمای قرمز ،خرمای چینی یا خرمای هندی نیز میگویند .در
طب س ّنتی ایران مصرف جوشاندة ع ّناب بهخصوص در فصول
ّ
سرد سال برای درمان سرفه ،سرماخوردگی ،آنفلوانزا و انواع
گلودرد بسیار توصیه شده است.
طب قدیم معتدل و به اعتقاد ابوعلی سینا
مزاج ع ّناب از نظر ّ
کمی سرد است و حرارت بدن را فرومینشاند و تببر خوبی
ضد سرفه
است .ع ّناب به دلیل داشتن لعاب ،نرمکنندة سینه و ّ
است و چای یا جوشاندة آن گرفتگی صدا ،آسم و تنگی نفس
را برطرف میکند و برای جلوگیری از التهاب و آبریزش بینی
تهیة جوشاندة ع ّناب پنجاه گرم آن را در
توصیه میشود .برای ّ
یک لیتر آب بجوشانید تا حجم آن دوسوم شود.
همان گونه که در روایات هم آمده است ،ع ّناب خوابآور و
آرامبخش اعصاب است و بیخوابی و خستگی شدید را برطرف
میکند .مق ّوی سیستم ایمنی بدن است و برای تقویت مغز و
حافظه مفید و عامل مهارکنندة افزایش قند و فشار و اورة خون
است .همچنین به سبب داشتن فیبر محلول در کاهش چربی
خون مؤثّر است .ع ّناب یکی از میوههایی است که در درمان
بیماریهای کبدی ازجمله کبد چرب نیز مفید است.
ملین است و تأثیر آن برای کمک به درمان یبوست
این میوه ّ
به اثبات رسیده است .توصیه شده است که هر روز صبح یک
ت ّکه زنجبیل تازه و چند دانه ع ّناب را در یک لیوان آب جوش
قرار دهید و میل کنید .بررسیهای بالینی نیز نشان داده که
ضد نفخ است.
ع ّناب مق ّوی دستگاه گوارش و هضمکنندة غذا و ّ
این میوه قدرت ماهیچهها را زیاد میکند و بنیة بدن را افزایش
میدهد .زیادهروی در خوردن ع ّناب باعث کم شدن قدرت و
غریزة جنسی میشود ،ا ّما مصرف متعادل آن به رفع اختالالت
جنسی و نازایی کمک میکند.

فواید ویژة کرفس برای
سیستم ایمنی بدن
روزنامة خراسان :کرفس سرشار از ویتامینهای D، E، C، A ،B6 ،B12
و ویتامین  Kاست .عالوه بر آن دارای تیامین ،ریبوفالوین ،اسیدفولیک
و فیبر است که سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند .کمکالری و پرفیبر
است .با افزایش عملکرد سیستم ایمنی به افزایش انرژی کمک میکند.
میزان زیاد ویتامین  ،Cفیبر و موا ّد شیمیایی ارگانیک دیگر موجود در
ریشة کرفس ،در حفظ سالمت قلب و عروق نقش دارد و از طرفی باعث
تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.
شب قبل از خواب ،یک لیوان آب کرفس بخورید تا روند سوختوساز
بدن تقویت شود و روز بعد سالم و پرانرژی از خواب بیدار شوید.
آنتیاکسیدانهای موجود در آن به گردش خون کمک میکند .آب
کرفس حاوی موا ّد معدنی است که برای افرادی که دچار درد مفصل،
نقرس و آرتریت هستند ،مفید است .مصرف کرفس هنگام صبح باعث
میشود که فرد در طول روز احساس داشتن انرژی بیشتری کند .برای
تنظیم میزان انسولین در بدن ،مصرف کرفس یا آب کرفس به افراد مبتال
به دیابت توصیه میشود.
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احياي قلبي -ريوي در مادر باردار

نجات مادر و جنین

یکی از اقدامات حیاتی در زنان باردار احیاي قلبی -ریوی است که در صورت انجام درست آن درصد مو ّفقیت
بااليی دارد و جان مادر و جنین را نجات خواهد داد .ایست قلبی در زن باردار ميتواند به صورت همزمان
متعددی سبب ایست قلبی -ریوی در مادران
جدی قرار دهد .علل
ّ
زندگی مادر و جنین را در معرض خطر ّ
ً
باردار ميشود که به دو دستة عوامل حاد و عوامل مزمن تقسیم ميشود .معموال به دلیل جوانی مادران عوامل
حاد شیوع بیشتری نسبت به عوامل مزمن دارند و پاسخ بیمار نسبت به اقدامات انجامشده مؤثّرتر است.
دکتر رکسانا راستروان

*

شایعترین علل ایست قلبی -تنفّسی در مادران باردار

• خونریزیهای شدید رحمی
• افزایش فشار خون
• آمبولیهای مایع آمنیوتیک و لختة خون
• اکالمپسی (فشار خون باال همراه با تش ّنج) و عوارض مغزی و
کبدی.
جراحی و نیاز به بیهوشی عمومی ،مشکالت در
انجام
صورت
در
ّ
لولهگذاری تراشه و برگشت موا ّد غذايی نیز ميتواند از علل ایست
قلبی -تن ّفسی بیماران باشد .اصول کلّی انجام احیاي قلبی -ریوی در
زنان باردار شبیه سایر افراد بالغ است.
باز کردن راه هوايی

انسداد راه هوايی به دو شکل نسبی و کامل مشاهده ميشود.
انسداد نسبی با سروصدا (قل قل کردن ،خر خر کردن و  )...همراه
است و بیمار از عضالت فرعی تن ّفسی استفاده ميکند ،ولی در انسداد
کامل راه هوايی هیچ گونه سروصدايی در راه هوايی شنیده نميشود
و تالشهای تن ّفسی بیمار بدون برقراری تهویه است .برای رفع انسداد
ابتدا با استفاده از مانورهای سهگانة راه هوايی ،خم کردن سر ،بلند
کردن چانه و باز کردن فک انجام ميشود .مراحل باز کردن راه هوايی
در زنان باردار مانند سایر افراد بالغ است ،ولی تفاوتهايی نیز وجود
دارد كه عبارت است از:
 بزرگی پستانها و وارد آمدن فشار بر چانه ممکن است با انجام

مانورهای حمایتی راه هوايی تداخل ایجاد کند.
 به علّت ادم راه هوايی و شکنندگی مخاط راه هوايی ،به کار بردن
وسایل حمایتی مانند ایروی ( )airwayباید با احتیاط انجام شود و
از آسیب زیاد و خونریزی در راه هوايی باید مراقبت كرد .همچنین به
دلیل ادم بینی گذاشتن ایروی بینی و لولة تراشة بینی باید بهآرامی
و با احتیاط انجام شود.
 به علّت ادم راه هوايی لولة تراشهای که برای مادران باردار
استفاده ميشود ،باید کوچکتر از اندازة استاندارد افراد بالغ باشد.
 به دلیل افزایش احتمال آسپیراسیون ریوی و افزایش سرعت
بروز کمبود اکسیژن در زنان باردار باید بهسرعت لولة تراشه در محل
قرار گيرد و کاف آن پر شده و بیمار از آن طریق تهویه شود.
مجرب
 لولهگذاری در مادران باردار باید بهسرعت و ّ
توسط افراد ّ
وکارآزموده انجام شود.
برقراری تنفّس

در صورت بروز ایست قلبی -تن ّفسی در مادران باردار ابتدا از ماسک
و آمبوبگ و کانول اکسیژن براي برقراری تن ّفس استفاده ميشود و در
صورت حمایت تهویهای بیشتر باید لولهگذاری تراشه در اولین فرصت
انجامشود.
گردش خون

انجام ماساژ قلبی در مادران باردار مانند افراد بالغ با تعداد صد
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بار در دقیقه است .نسبت ماساژ قلبی به تن ّفس به
میزان( 2:30یعنی دو تن ّفس و سي بار ماساژ قلبی)
قبل از لولهگذاری تراشه و ( 1:5یعنی يك تن ّفس و
پنج بار ماساژ قلبی) بعد از لولهگذاری تراشه انجام
ميشود.

تغذیه با شیر مادر ابتال به سرطان
خون در کودکان را نوزده درصد
کاهش میدهد

یکی از مهمترین اقدامات در احیاي قلبی -ریوی
مادران باردار تعیین زمان مناسب براي خروج جنین
و سزارین فوری است .گفته ميشود که در صورتی
مدت پنج دقیقه
که احیاي قلبی -ریوی در مادر به ّ
مو ّفقیتآمیز نباشد ،باید سریعاً سزارین را انجام داد.
انجام سزارین نیاز به وسایل استریل و فرد آگاه و
مجرب دارد.
ّ
مدت کمتر
در
سزارین
«اگر
گوید:
ي
م
کاتز
دکتر
ّ
از پنج دقیقه انجام شود ،نوزاد ،سالم و با وضعیت
عصبی طبیعی خواهد بود ،ولی اگر سزارین بعد از
ده دقیقه بعد از ایست قلبی انجام شود ،نوزاد یا مرده
جدی عصبی
به دنیا خواهد آمد یا دچار مشکالت ّ
خواهد شد».
سن جنین نیز برای انجام سزارین مهم است .اگر
ّ
جنین بیشتر از  24تا  25هفته عمر داشته باشد،
سن
سزارین را باید انجام داد .انجام سزارین در ّ
جنینی 20تا  23هفته به بقای مادر کمک خواهد
کرد ،ولی بر جنین تأثیری ندارد و زیر بيست هفتة
حاملگی نیازی به انجام سریع سزارین نیست .انجام
سزارین عالوه بر بهبود وضع جنین در مو ّفقیت احیاي
قلبی -ریوی مادر نیز مؤثّر است.

مدت
ایرنا :پژوهش محقّقان آمریکایی نشان میدهد که تغذیه با شیر مادر به ّ
شش ماه و بیشتر ،احتمال ابتال به سرطان خون در کودکان را نوزده درصد کاهش
میدهد.
تحقیقات نشان میدهد که تغذیة بیش از شش ماه با شیر مادر احتمال ابتال
به لوسمی حا ّد میلوئید ( )AMLو لوسمی حا ّد لنفوبالستیک ( )ALLرا کاهش
میدهد.
تغذیه با شیر مادر عالوه بر کاهش احتمال سرطان خون در کودکان ،آثار
بهداشتی دیگری از قبیل بهبود تواناییهای شناختی و افزایش بهرة هوشی ،تعادل
باکتریهای روده ،بهبود سیستم گوارشی و کاهش تأثیر آلودگی هوا و آلودگی
آرسنیک بر کودک را به همراه دارد .همچنین احتمال سرطان سینه در مادر را
کاهش میدهد و افسردگی پس از زایمان در مادرانی که فرزندان خود را شیر
میدهند ،کمتر دیده میشود.
ضد التهابی ،سیستم
محقّقان احتمال میدهند که شیر مادر به دلیل ترکیبات ّ
ایمنی بدن نوزاد را تقویت میکند و از بروز انواع بیماری ،بهویژه سرطان خون در
کودکان جلوگیری میکند .نتایج این تحقیق در نشریة  JAMAمنتشر شده است.

انجام سزارین

عللی که باعث بهبود وضع مادر ميشود ،عبارت
است از:

• خارج شدن جنین و تخلیة رحم موجب کاهش
فشار بر عروق ميشود و در نتیجه ،خونرسانی مؤثّرتر
و بهتر صورت ميگیرد.
• انجام سزارین و قطع جفت موجب برگشت خون
رحم و جفت به گردش خون سیستمیک و افزایش
حجم خون مادر ميشود.
• تخلیة رحم فشار وارده بر دیافراگم را کاهش
ميدهد و فشار ریوی را بهبود ميبخشد.
• تغییر در وضع قلب و تخلیة رحم انجام ماساژ
قلبی را راحتتر و مؤثّرتر ميكند.
• با خروج جنین دیگر نیازی به وضعيت جانبی
نیست و انجام احیاي قبلی -ریوی در وضعيت طاقباز
راحتتر خواهد بود.
• در انجام سزارین نباید تأخیر كرد و همانطور
مجرب این روش
که گفته شد ،باید فردی کاردان و ّ
جراحی را انجام دهد .هنگام سزارین عملیات احیاي
ّ
ریوی باید ادامه یابد و نباید آن را قطع كرد.
متخصص بیهوشی
*
ّ

روز پـرستـار بر تمـام پـرستـاران مبـاركـــ باد

دعای همه رددمندا ن بدرقه راهت ای سینه لبرزی از ایمان و یقین
دستت همیشه گرم ای نگران چشماهی خسته و بیمار
خدا پشت و پناهت ای باغبان گلاهی ژپمُرده و شاخهاهی شکسته
نسیم رضایت خدا گوارای وجودت ای جلوه گاه فدا کاری و صبر
ای اسوه نیکوکاری ،ای لباس سپید فرشت گان رب تن!

ای رپستار
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بیاختیاری ادرار در زنان
نشت و یا دفع ناگهانی و غیرعمدی ادرار را بیاختیاری ادراری میگویند .این مشکل در خانمها شایعتر از آقایان
است و میزان شیوع آن بین ده تا چهل درصد است .بیاختیاری ادرار شکایت شایعی در همة گروههاي س ّني
جدي و زیادي از نظر جسمي،
مهمی بر کیفیت زندگی آنان میگذارد و باعث ایجاد مشكالت ّ
خانمهاست و اثر ّ
رواني و اجتماعي براي فرد میشود .همچنین توانایی او را در ّ
لذت بردن از ف ّعالیتهای روزانه ،روابط اجتماعی،
اهمیت
مسافرت و روابط شخصی محدود میکند .این مسئله در زنان مسلمان -که به طهارت اعتقاد دارند -از ّ
بیشتری برخوردار است.
دکتر نسرین دادرس

*

انواع بیاختیاری
 مو ّقت
 دائمی
برخی از علل بیاختیاری ادراری مو ّقت عبارتاند از:
 مصرف برخی غذاها ،نوشیدنیها (مثل چای ،قهوه و الکل)
و داروها میتواند باعث تحریک مثانه شود که با تغییر در عادات
غذایی میتوان به ّ
حل این مشکل کمک کرد .بسیاری از زنان
دچار بیاختیاری ادراری خفیف میتوانند با نوشیدن کم مایعات،
بیاختیاری خود را کنترل کنند .بعضی منابع توصیه میکنند از
مصرف نوشیدنیهای گازدار و نوشیدنیهایی که حاوی مقادیر باالی
ادویه ،شکر ،اسید و همچنین موا ّدی که حاوی شیرینکنندههای
افزودنی و مصنوعی هستند و میتوانند مثانه را تحریک کنند،
پرهیز کنید.
 مصرف بعضی داروها مثل داروهای قلبی و داروهای کنترل
فشار خون ،آرامبخشها و شلکنندههای عضالنی ممکن است
مشکالتی برای کنترل مثانه ایجاد کند.
تکرر ادراری
و
سوزش
عالئم
 عفونتهای مثانه -که معموالً با
ّ
همراه هستند -و همچنین بعضی از عفونتهای واژینال و یا
آتروفی (تحلیل یا کاهش اندازة عضالت) مخاط دستگاه تناسلی در
خانمهای یائسه میتواند مثانه را تحریک کند و سبب شود که فرد
متوجه این عفونت
نیاز فوری به دفع ادرار داشته باشد .گاهی فرد
ّ
نمیشود و با مراجعه به پزشک و در بررسیها این موضوع مشخّ ص
و درمان میشود.
 یبوست یکی از علل بیاختیاری ادراری مو ّقتی است که با
پیادهروی ،مصرف آب فراوان و موا ّد فیبردار میتوان به بهبود آن
کمک کرد.
بیاختیاری ادراری دائمی
 بیاختیاری ادراری همراه با فوریت است که فرد به محض
احساس ادرار دچار ریزش ادرار میشود و قادر به کنترل ادرار تا
رسیدن به دستشویی نیست .این نوع بیاختیاری در کودکان و
دختربچهها نیز شایع است.
ّ
 بیاختیاری کامل ادرار در تمام ساعات شبانهروز در خواب
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و بیداری است که فرد اص ً
ال احساس دفع ادرار ندارد و
مدام بیاختیاری دارد.
 بیاختیاری استرسی شایعترین بیاختیاری ادراری
است که بیمار با سرفه ،عطسه ،خندیدن ،دویدن ،ورزش
کردن و بلند کردن وزنة سنگین دچار بیاختیاری و
نشت ادراری میشود .اغلب این افراد کسانی هستند
که پس از حاملگی یا زایمان یا یائسگی دچار این نوع
بیاختیاری ادراری میشوند .در دوران یائسگی به علّت
فقدان هورمون استروژن این مشکل بسیار شایع است.
 فرم مخلوط به ريزش غيرارادي ادرار همراه با
اضطرار و زور -که در حین كار كردن ،سرفه يا عطسه
كردن ايجاد ميشود -گفته میشود.
اولين گام در راه درمان ،تشخيص نوع بياختياري
توسط پزشک معالج است .اگرچه بیاختیاری
ادراري ّ
ادراری استرسی میتواند دالیل مختلفی داشته باشد،
درمانهای اولیه شامل مداخله در سبک زندگی مانند
کاهش وزن ،ترک سیگار ،تصحیح مصرف آب و رژیم
غذایی پر از فیبر برای رفع یبوست است .البته یکی از
علّتهای اصلی بیاختیاری استرسی ضعف عضالت کف
لگن است .عضالت کف لگن گروهی از عضالت هستند
که در پایین لگن قرار دارند و از ارگانهای لگنی حمایت
میکنند و ضمن احاطه کردن مجرای ادراری ،واژن و
مهمی
مقعد در افزایش پایداری و ثبات کمر و لگن نقش ّ
ایفا میکنند .یکی از مهمترین وظایف عضالت کف لگن،
حفظ و نگه داشتن ادرار در مثانه است.
ورزش کگل چیست؟
این ورزش را دکتر آرنولد ِکگِل در دهة  ۱۹۴۰میالدی
مطرح کرد .ورزشهای کگل ورزشهایی هستند که با
هدف تقویت عضالت حمایتکنندة مقعد و واژن در کف
لگن ،یعنی عضلة پوبوکوکسیژئوس عمل میکنند .این
ورزشها در کنترل بیاختیاری مدفوع و ادرار و تقویت
عضالت اطراف واژن و جلوگیری از پروالپس یا افتادگی
رحم هم مؤثّرند .در بعضی منابع گفته میشود که انجام
این نرمشها به افزایش ّ
لذت جنسی هم کمک میکند.
تن ّوع این حرکات زیاد است ،ا ّما ریش ة همگی آنها
یکی است .عضالت کف لگن با یک انقباض مالیم و
البته همیشگی این وظیفه را انجام میدهند و قبل از
ف ّعالیتهای بدنی مانند بلند کردن بار منقبض میشوند،
ا ّما در صورتی که این عضالت ضعیف شده باشند و یا
بهموقع و در زمان مناسب وارد عمل نشوند ،مشکلی به
نام بیاختیاری ادرار میتواند به وجود آید.
بعد از معاینه در صورتی که تشخیص داده شود که
عملکرد عضالت کف لگن مختل شده است ،تمرینهای
خاصی برای تقویت و بهبود هماهنگی آنها تجویز
ّ
متخصص
میشود .این ورزشها باید تحت نظر افراد
ّ
انجام شود و درمان باید بهطور ّ
مدت حداقل
منظم و به ّ
هشت تا دوازده هفته انجام شود .در این تمرینات به فرد
یاد داده میشود که چگونه عضالت کف لگن خود را
منقبض و سپس شل کند.
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عضله پوبوکوکسیژئوس

ّ
محل عضلة پوبوکوکسیژئوس زمانی که در حال
برای تعیین
ّ
ادرار کردن هستید ،سعی کنید جریان ادرار را متوقف کنید.
همان ماهیچهای که با منقبض شدنش ،ادرار در حال جریان قطع
میشود ،عضلة مورد نظر است.
ّ
محل عضلة پوبوکوکسیژئوس
تعیین
ّ
برای تعیین محل عضلة پوبوکوکسیژئوس زمانی که در حال ادرار کردن هستید،
سعی کنید جریان ادرار را متو ّقف کنید .همان ماهیچهای که با منقبض شدنش،
توجه کنید که نگه
ادرار در حال جریان قطع میشود ،عضلة مورد نظر استّ .
داشتن ادرار برای پیدا کردن این ماهیچه یک یا دو بار بیشتر انجام نشود ،چون
نگه داشتن ادرار هنگام خروج کار نادرستی است و باعث برگشت ادرار به مثانه و
بعضی مشکالت مجاری اداری میشود.
راه دیگر برای یافتن این عضله -که در خانمهای باکره نباید انجام شود -این
است که انگشت را در درون مهبل قرار دهید و عضالت را منقبض کنید .اگر روی
انگشتتان احساس فشار کردید ،معلوم است که ورزش را بهصورت صحیح انجام
میدهید .شکم و عضالت نشیمن نباید هنگام انجام ورزشهای کگل حرکت کنند.
ورزش گکل به صورت انقباضات شش تا هشت ثانیة عضلة پوبوکوکسیژئوس و به
مدت پانزده دقیقه ،دو بار در روز و برای
دنبال آن شش ثانیه استراحت ،هر بار به ّ
مدت دوازده هفته انجام میشود.
ّ
حد امکان از بلند کردن اجسام سنگین اجتناب کنید .در صورت
تا
کنید
سعی
ّ
انجام چنین ف ّعالیتهایی عضالت کف لگن خود را قبل از شروع و در حین کار
منقبض کنید .ورزشهای کگل را به برنامة همیشگی خود اضافه کنید .این کار
را میتوانید هنگام بیدار شدن از خواب ،تماشای تلویزیون ،یا قبل از رفتن به
رختخواب انجام دهید .در مجموع ،زمان انجام این ورزشها مهم نیست ،بلکه
مهم این است که بهطور مرتّب انجام شوند.
پيشگيري از بياختياري
کنترل وزن ايدهآل ،انجام تمرينات کگل و ترک مصرف دخانيات بسيار مؤثّر
است .مصرف سيگار باعث بروز سرفههاي مزمن ميشود که در نشت ادرار مؤثّر
است .همچنین پیادهروی و مصرف غذاهای حاوی فیبر با کارکرد صحیح رودهها و
جلوگیری از یبوست در پیشگیری از بیاختیاری تأثیر دارد.
متخصص زنان ،زایمان و فلوشیپ ناباروری
*
ّ
نشانی :تالش ،ساختمان پزشکان اسالمی
مؤسسة ناباروری مهر
رشت :بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
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نيـازهاي تغـذيهاي قبل از بـارداري
زماني كه اقدام به
بارداري میكنيد،
اطمينان حاصل
كنيد كه رژيم
غذايي شما تمام
موا ّد ّ
مغذي مورد
نيازتان را تأمين
يك
ميكند.
*
زهرا زهرابی
غذايي
برنامة
مناسب احتمال باردار شدن شما را افزايش
ميدهد و شروعي سالم براي پرورش جنين
شما فراهم ميكند.
م غذايي غيراصولي و يا زيادهروي در
رژي 
خوردن فستفودها قبل از بارداري مناسب
نيست .سعي كنيد يك رژيم غذايي متعادل
داشته باشيد .اگر بسيار چاق يا بسيار الغر
باشيد ،احتمال بارداري شما كاهش میيابد،
بنابراين هنگامي كه اقدام به بارداري
میکنيد ،سعي كنيد وزن مناسبی داشته
باشيد .بين موا ّد غذاييای كه از طريق رحم
به جنين ميرسد و سالمتي او در زندگي
آينده با رژيم غذايي ناسالم مادر و افزايش
خطر برخي بيماريهاي مزمن ارتباط وجود
دارد .برنامة غذايي سالم و متعادلی را -كه
تمام موا ّد ّ
مغذي مورد نياز شما را فراهم
كند -دنبال كنيد و حداكثر سالمتي را براي
فرزند خود تضمين كنيد.
اگر شاخص تودة بدني شما ( )BMIبين
 20تا  25باشد ،در محدودة مناسب وزن
مؤسسة ملّي ارتقای سالمت و
قرار داريدّ .
مراقبت بريتانيا ( )NICEميگويد :زناني
كه  BMIباالتر از  29دارند ،نسبت به زناني
كه وزنی در محدودة طبیعی دارند ،زمان
بيشتري طول میكشد تا باردار شوند.
ّ
مغذي مورد نياز قبل از بارداری
موادّ
شامل موادّ زیر است:
پروتئين

وجود مقدار كافي پروتئين در برنامة
غذايي قبل از بارداري مهم است .منابع
خوب پروتئين شامل گوشت قرمز بدون
چربي ،مرغ ،بوقلمون ،تخم مرغ و ماهي
است .همچنين دانة سويا و فراوردههاي
سويا (مانند توفو) ،مغزها و حبوبات (نخود،

لوبيا و عدس) از منابع خوب پروتئينهاي گياهي محسوب میشوند.
كربوهيدراتها

تالش كنيد تا عادات غذايي سالمتري قبل از بارداري اتّخاذ كنيد،
چراکه احتمال بارداري در يك فرد سالم بيشتر
است .كربوهيدراتهاي پيچيده (مانند نان،
ماكاروني ،سيبزميني ،برنج و يا سيبزميني
مهم انرژي محسوب
شيرين) را -كه منبع ّ
میشوند و ويتامينهاي گروه  Bرا
فراهم میكنند -در برنامة غذايي
خود قرار دهيد .قبل و در طول
بارداري غذاهاي نشاستهاي
با فيبر باال مانند نان
سبوسدار ،پاستا و
برنج قهوهاي را انتخاب
كنيد كه در سالمت
روده و پيشگيري از
يبوست مؤثّرند.
محصوالت لبني

شير ،پنير و
ماست -كه غذاهاي
غني از كلسيم
محسوب میشوند-
عالوه بر اينكه براي
سالمت استخوانهاي
جنين در حال رشد
ضرورياند ،براي سالمت
استخوانهاي شما نيز مهم هستند.
اگر تاكنون به اين ما ّدة ّ
مغذي حياتي
فكر نكردهايد ،اين عادت را پيدا كنيد
كه غذاهاي غني از كلسيم را در برنامة
غذايي خود بگنجانيد .اگر مبتال به عدم
تحمل الكتوز ميباشيد ،از شير بدون الكتوز
استفاده كنيد كه مقدار مشابه كلسيم و پروتئين
دارد .توفو يك غذاي غني از كلسيم است .شير جوی
دوسر ،بادام و برنج نیز ممكن است با كلسيم فرآوري شده باشند،
ا ّما پروتئين آنها بسيار كمتر از شير حيواني يا شير سوياست.
ميوهها و سبزيها

گنجاندن ميوه و سبزي در برنامة غذايي ضروري است؛ نه فقط به دليل اينكه منبع عظيم
ويتامينها و موا ّد معدني هستند ،بلكه چون شامل مقدار زیادی فيبرها و فيتوكميكالها هستند
كه با سالمتي مرتبطاند .سعي كنيد پنج تا ن ُه واحد از ميوهها و سبزيجات را در روز مصرف كنيد.
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اسيدفوليك

اسيدفوليك جزو ويتامينهاي گروه  Bاست و مصرف آن از ابتداي بارداري -كه نخاع و عصب جنين در حال شكلگيري است -ضروري است.
اسيدفوليك در ميوهها و سبزيجات يافت ميشود ،ولي مهم است که سطح آن در بدن از ابتداي بارداري براي كاهش خطر اسپينابيفيدا و موارد
مكمل اسيدفوليك از زمان تصميم به
مشابه -كه نقص لولة عصبي ناميده ميشوند -زياد باشد .بنابراين ضروري است روزانه چهارصد ميكروگرم ّ
خاصي مصرف كردهايد يا
بارداري دريافت شود و تا هفتة دوازدهم بارداري برای كاهش آسيب به جنين ادامه پيدا كند .اگر به ّ
مدت طوالني داروي ّ
در خانوادة خود فردي با اسپينابيفيدا داريد ،پزشك خود را ّ
مطلع كنيد تا میزان باالتري از اسيدفوليك براي شما تجويز كند.
عالوه بر اين ،خانمهايي كه اقدام به بارداري میكنند ،بايد از غذاهايی كه فوالت بااليي دارند ،مانند سبزيجات برگ سبز ،پرتقال ،نان و غالت
صبحانة غنيشده بیشتر استفاده كنند.

آهن

توازن سالم آهن قبل از بارداري خستگي را كاهش میدهد .بسياري
از زنان در اثر انتخابهاي نادرست غذايي خود ذخاير كافي آهن ندارند.
غذاهاي غني از آهن شامل گوشتهاي با رنگ تيره ،تخم مرغ ،مغزها و
سبزيجات سبزرنگ است .ويتامين  Cبه باالبردن جذب آهن از منابع
گياهي كمك ميكند ،پس با وعدة غذايي خود مقداري گوجه فرنگي،
مر ّكبات يا یک ليوان آبميوه برای افزايش جذب آهن غذاهاي گياهي
مصرف كنيد.
جنين در هر صورت نيازهاي خود را از ذخاير بدن مادر تأمين میكند،
ا ّما مادري كه قبل از بارداري ذخاير كافي آهن نداشته باشد ،به كمبود
آهن مبتال میشود.

اسيدهاي چرب امگا

اسيد چرب امگا  3از ضرورتهاي رژيم غذايي است ،زيرا
بدن قادر به ساختن آن نیست .امگا  3به تنظيم سيستم
ايمني بدن شما و رشد مغز جنين كمك میكند .مغز گردو،
اسفناج و دانة كتان از منابع گياهي غني از امگا  3هستند كه
آلفالينولنيك اسيد ( )ALAناميده میشوند .روغن كلزا نیز
غني از  ALAاست .ماهيهاي چرب را -كه محتوي امگا 3
هستند -یک تا دو بار در هفته مصرف كنيد.
وجود اسيد چرب امگا  6نيز در برنامة غذايي ضروري است
ذرت و مغزها وجود دارد .روغن زيتون
و در روغن آفتابگردانّ ،
و كلزا -كه به دليل داشتن اسيد چرب اشباعنشده سالم
هستند و مصرف آنها توصيه میشود -حاوي امگا  6هستند.

مكملها
ّ

اگر اخيرا ً رژيم كاهش وزن داشتهايد ،پيشنهاد ميشود که قرص مولتيويتامين مينرال قبل بارداري دريافت كنيد،
طراحي شدهاند ،مقادير ايمني از
مكمل حاوي ويتامين  Aخودداري كنيدّ .
ا ّما از دريافت ّ
مكملهايي كه برای خانمهاي باردار ّ
موا ّد ّ
مغذي را دارند .مقادير باالي ويتامين  Aدر رژيم غذايي ممكن است براي رشد جنين مضر باشد .تمام زنان باردار و زناني
مكملها و غذاهايي كه مقادير بااليي از ويتامين  Aدارند ،مانند كبد و روغن كبد ماهي
كه قصد بارداري دارند ،بايد از دريافت ّ
كاد خودداري كنند .مصرف مقادير كم ويتامين - Aكه در شير كامل ،پنير ،ماهي چرب ،تخم مرغ و گياهان يافت میشود
(بتاكاروتن) و بهطور طبيعي در سبزيجات قرمز ،نارنجي و سبز وجود دارد -قبل و در طول بارداري مشكلي ايجاد نميكند.

بهدا شت باروري
چند توصیه
الكل مصرف نكنيد.

به خانمهایی كه قصد بارداري دارند،
توصيه میشود که مصرف الكل را قطع
كنند.
مصرف قهوه را كاهش دهيد.

كافئين معموالً در برنامة غذايي
ما وجود دارد؛ از قهوهاي كه ممكن
است در طول روز بنوشيم تا
نوشيدنيهاي انرژيزا ،نوشابههاي كوال
و حتّي شكالت .دريافت كافئين بيش
از دویست ميليگرم در روز (حدود دو
فنجان قهوه) با سقط زودرس جنين در
ارتباط است .در بارداري سوختوساز
كافئين كند است ،بنابراين مقدار كم آن
مدت طوالني در بدن میماند .عادت
به ّ
كنيد که نوشيدنيهاي بدون كافئين
مصرف كنيد .میتوانید به جاي نوشابه
يك ليوان آبميوة رقيقشده را براي
شادابي و سالمت خود انتخاب كنيد.
از غذاهاي آماده استفاده نکنید.

غذاهاي آماده معموالً سرشار از شكر،
چربي اشباع و نمك و فاقد مقدار كافي
تهية غذا از موا ّد تازه به
فيبر هستندّ .
شما اجازه میدهد تا انتخاب سالمتري
داشته باشيد .بررسیها نشان دادهاند
كه پيروي از رژيم غذايي مديترانهاي
باروري را افزايش میدهد و شروع خوبي
براي بارداري فراهم ميكند.
نكاتي براي مردان

قبل از اينكه اقدام به بارداري كنيد،
مطمئن شويد که همسر شما در باالترين
نقطة سالمتي از نظر تغذيهاي قرار دارد.
قطع مصرف الكل براي همسر شما نيز
توصيه میشود .روي و سلنيوم در توليد
اسپرم مهم است و داشتن برنامة غذايي
متن ّوع ،مقدار كافي اين مواد را فراهم
ميکند .اگر همسر شما تمايل به مصرف
ميوه و سبزيجات ندارد ،مصرف يك عدد
مكمل مولتيويتامين مينرال میتواند به
ّ
جبران كمبود موا ّد ّ
مغذي در او كمك
كند.
* کارشناس تغذیه و عضو انجمن علمی
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خواص مصرف منظّم گردو
تحقیقات جدید دربارة
ّ
ایسنا :پژوهش محقّقان مرکز تحقیقات علوم زندگی آمریکا نشان میدهد که مصرف ّ
منظم
شصت گرم گردو میتواند خطرات بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش دهد .محقّقان این
مرکز علمی با بررسی  1301مقاله و  61آزمون نشان دادند که گردو با داشتن چربیهای
اشباع ،فیبر و پروتئین قابلیت باالیی برای کاهش کلسترول بد ،فشار خون دیاستولیک و
التهاب دارد و خطر بیماریهای قلبی و عروقی را نیز کاهش میدهد.
گردو بهتنهایی میتواند کلسترول تام ،تریگلیسیرید و  LDLیا همان کلسترول بد را
کاهش دهد .عالوه بر این گردو تنها آجیلی است که از
میزان زیادی آلفا لینولنیک اسید ،گونة گیاهی
امگا  ،3برخوردار است ،بنابراین مصرف روزانه
دو تا سه اونس (معادل شصت گرم) گردو
میتواند بهطور چشمگیری سالمت کلّی بدن و
بهویژه قلب را تأمین کند .نتایج این پژوهش در
مجلّة American Journal of Clinical
 Nutritionمنتشر شده است.

فستفودها مغز را کوچک میکنند!

ایسنا :پژوهش محقّقان دانشگاه دیکین نشان میدهد :بخشی از مغز ،موسوم به هیپوکامپ
که با یادگیری ،حافظه و سالمت مغزی مرتبط است -در افرادی که بهطور ّمنظم فستفود
و غذاهای ناسالم نظیر نوشیدنیهای شیرین ،میانوعدههای شور و گوشتهای فرآوریشده
محقّقان با
میخورند -کوچکتر است .به منظور انجام این پژوهش،
مغز گروهی از
استفاده از تصویربرداری مغناطیسی اندازة هیپوکامپ
استرالیاییهای  60تا  64ساله را بررسی کردند.
نتایج نشان داد در سالمندانی که غذاهای ناسالم
بیشتری میخورند ،هیپوکامپ چپ آنها کوچکتر
از سایر افرادی است که غذاهای ّ
مغذی نظیر سبزی،
میوه و ماهی میخورند .به گفتة محقّقان ،این نتایج از
بررسی افراد سالمند به دست آمده است ،ا ّما به تمام
افراد و بهویژه کوکان قابل تعمیم است.
نتایج این پژوهش در مجلّة BMC
 Medicineمنتشر شده است.

ماست وانیلی خوشاخالقتان میکند!

سالمت نیوز :محقّقان اروپایی میگویند :ماست با طعم وانیل روی خلقوخو اثر مثبتی دارد .بر
اساس پژوهشهای محقّقان لهستانی ،اتریش و فنالندی و طبق مقالهای که در مجلّة Food
حس چشایی -که به دنبال مصرف برخی موا ّد
 Research Internationalمنتشر شدّ ،
غذایی به مغز مخابره میشود -میتواند بر خلقوخو اثر مثبتی بگذارد.
برای اثبات این قضیه محقّقان  ۲۴داوطلب را به سه دسته تقسیم کردند و به آنها ماست با
میزان چربیهای متفاوت و اسانسهای گوناگون دادند .بعد به همة افراد عکسهای احساسی
گوناگونی نشان دادند و خواستند به تمام عکسها شش نمرة مثبت یا منفی بدهند .نتایج نشان
داد افرادی که ماست وانیلی مصرف کرده بودند ،بیش از دیگران مهربان بودند .ماست با طعم
توتفرنگی و آناناس تغییری در خلقوخوی افراد ایجاد نکرد .پیش از این،
تحقیقات دیگری نشان داده بود که استفاده از اسانس وانیل
در سالنهای انتظار بیمارستانها باعث آرامش بیشتر
افراد میشود.
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چرا باید از نخ دندان استفاده
كرد؟

اضطراب اجتماعی خطر ساییدگی
دندان را افزایش میدهد

روزنامة سپید :نخدندان کشیدن بخشی اساسی از حفظ سالمت
دندان است .توصیه میشود که دستکم یکبار در روز نخ
دندان بکشید تا به زدودن پالکهای میکروبی از نواحی میان
دندانهایتان -که مسواک به آنها نمیرسد -کمک شود .انجام
این کار مهم است ،زیرا پالک میکروبی که با مسواک زدن یا نخ
دندان کشیدن زدوده نشود ،درنهایت سخت میشود و به جرم
دندانی بدل میشود .نخ دندان کشیدن همچنین از بیماریهای
لثه و پوسیدگی دندان جلوگیری میکند.
اینکه کشیدن نخ دندان را پس از مسواک زدن یا پیش از
اهمیت ندارد .اگر بهطور کامل و درست
آن انجام دهید ،چندان ّ
نخ دندان بکشید ،مهم نیست که چه هنگامی این کار را انجام
میدهید .بهتر است زمانی از روز را برای انجام این کار اختصاص
دهید که چند دقیقهای وقت مراقبت از دندانهایتان را داشته
باشید .افرادی که در پایان روز بیش از حد خسته هستند ،ممکن
است از نخ دندان کشیدن در صبحها یا پس از ناهار سود ببرند.
برخی نیز ممکن است بخواهند با دهانی تمیز به خواب روند.
فراموش نکنید که کودکان نیز نیاز به نخ دندان کشیدن دارند.
شما باید به محض اینکه کودکتان دو دندان در کنار یکدیگر
درآورد ،نخدندان کشیدن برای او را هم شروع کنید .از آنجاییکه
نخ دندان کشیدن به مهارت دستی بیشتری نیاز دارد ،کودکان
ممکن است تا رسیدن به ده یا یازده سالگی نتوانند بهخوبی نخ
توجه داشته باشید که نخ دندان کشیدن نباید
دندان بکشندّ .
شدت زیادی نخدندان بکشید ،ممکن است
دردناک باشد .اگر با ّ
به بافتهای بیندندانی آسیب برسانید.
ذرات غذا از
اگر خیلی آرام نخ دندان بکشید ،ممکن است ّ
میان دندانها خارج نشود .احساس کمی ناراحتی هنگام شروع نخ
دندان کشیدن طبیعی است و نباید بهاینعلّت نخ دندان کشیدن
را ترک کنید .با مسواک زدن و نخ کشیدن روزانه ،این احساس
ناراحتی باید در طول یک یا دو هفته برطرف شود.

ایرنا :پژوهش محقّقان آمریکایی نشان میدهد که اضطراب اجتماعی
(هراس اجتماعی) خطر ساییدگی و حتّی شکستگی دندان را افزایش
میدهد.
به گزارش ساینس ،اختالل اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) اختاللی
است که افراد در جمع و محیطهای اجتماعی ،احساس ناراحتی و اضطراب
شدید میکنند .این افراد از صحبت کردن در حضور جمع ،مالقات با
ضد
افراد جدید و غذاخوردن در جمع میهراسند .گاهی اوقات داروهای ّ
افسردگی برای این افراد تجویز میشود .تحقیقاتی که پیش از این انجام
ضد افسردگی در برخی موارد منجر به
شد ،نشان داده بود که داروهای ّ
دندانقروچه میشوند .محقّقان برای بررسی این موضوع ،افرادی را که
به هراس اجتماعی مبتال بودند ،مورد آزمایش قرار دادند .داوطلبان 75
ضد
مرد و زن سی تا چهل ساله بودند .حدود نیمی از این افراد داروهای ّ
افسردگی استفاده میکردند .محقّقان رابطة مستقیمی بین استفاده از
ضد افسردگی و دندانقروچه پیدا نکردند ،ولی در  42.1درصد
داروهای ّ
از داوطلبان -که همگی به اختالل هراس اجتماعی مبتال بودند -درجات
مختلفی از سایش دندان دیده شد.
حدود  32.5درصد از داوطلبان ،تجربة اختاللی به نام بازی با فک
داشتند .در بازی با فک ،فرد ّ
فک پایین خود را به جلو و عقب حرکت
ّ
میدهد؛ در حالی که دندانهای فک باال و پایین برخوردی ندارند .حدود
 42.5درصد از داوطلبان ،به دندانقروچة بیدار مبتال بودند .این نوع
دندانقروچه دقیقاً مشابه دندانقروچة خواب ،ولی در طول روز است.
در این تحقیق آمده است که بازی با فک و ناخن جویدن ،نشانههایی از
دندانقروچه هستند.
دندانقروچة مالیم صدمهای به دندانها وارد نمیکند ،ولی دندانقروچة
شدید ،بهویژه در خواب ،به دندانها آسیب میزند و حتّی میتواند منجر
متخصصان بر این باورند که تنها راه درمان
به شکستگی دندان شود.
ّ
دندانقروچة ناشی از اضطراب اجتماعی ،درمان روحی این اختالل است.
نتایج این تحقیق در نشریة Journal of Oral Rehabilitation
منتشر شده است.

خوابیدن با دندان مصنوعی خطر ابتال به ذاتالریه
را افزایش میدهد!

ایسنا :محقّقان دانشکدة دندانپزشکی دانشگاه نیهون ژاپن ،ارتباط بین بهداشت دهان و دندان و ذاتالریه
را مورد بررسی قرار دادند .ذاتالریه عفونتی ریوی است که به دلیل وجود باکتریها ،ویروسها یا قارچها
ایجاد میشود و در موارد شدید به مرگ منجر میشود.
در این تحقیق  524نفر از افراد  85ساله و بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند .افراد مسنتر تحت
معاینات سالمت دهان و تشخیص پزشکی ساالنه قرار گرفتند تا زمانی که اولین بیمار بستریشده از دنیا
رفت.
نتایج نشان داد  41درصد از افراد مسن -که در هنگام خواب دندان مصنوعی در دهان داشتند -به
نسبت افرادی که شبانگاه دندان خود را از دهان خارج میکردند ،به بیماری ذاتالریه مبتال شدند .بر اساس
تحقیقی دیگر بیماریهای دهان و دندان در افرادی که با دندان مصنوعی میخوابند 2.3 ،برابر بیشتر است.
محقّقان اظهار کردند :خوابیدن با دندان مصنوعی مانند استعمال دخانیات بر سالمت ریه تأثیر دارد .نتایج
این تحقیق در نشریة تحقیقات دندانپزشکی منتشر شده است.

بهداشت داهن و دندا ن

مجلة پزشکی
دي -بهمن94

38

انواع مختلف دنداندرد
ن آنها
و درما 

دکتر علی مرسلی

*

دنداندرد ،یکی از تجربیات ناخوشایند درد است .بسیاری از
افرادی که تجربة دنداندرد دارند ،این درد را در زمرة بدترین
دردهایی که تجربه کردهاند ،طبقهبندی میکنند .دنداندرد
شدت و تظاهر متفاوتی داشته باشد .نکتة
میتواند عالئمّ ،
جالب این است که ع ّلت برخی از دنداندردها میتواند حتّی
دندان نباشد! برخی مشکالت پزشکی دیگر مثل سردردهای
میگرنی ،درد عضالنی ،سینوزیت و حتّی در موارد نادر ،سکتة
قلبی میتوانند درد دندان را تقلید کنند و در حالی که منشأ
درد جای دیگری است ،فرد مبتال درد را بهصورت دنداندرد

احساس کند.
مدتزمان
بهطورک ّلی دردهای مربوط به دندان و با منشأ دندانی میتوانند برحسب ّ
شدت درد و  ...طبقهبندی شوند .در این مقاله در مورد
طول کشیدن درد ،تناوب دردّ ،
انواع درد با منشأ دندانی و کیفیت آنها نکاتی را بیان میکنیم.
درد لحظهای بسیار کوتاه
حساس شدن دندان به
بهصورت ّ
غذاها و نوشیدنیهای سرد و گرم
این نوع درد بهصورت درد لحظهای و
بسیار کوتاهی ظهور میکند که بالفاصله
خوب میشود و مشکل عمدهای به شمار
نمیآید .یک پوسیدگی کوچک ،ترمیم

دارای نشتی ،تحلیل لثه و  ...میتواند
عامل اصلی ایجادکنندة چنین دردی
باشد که بسیاری از این موارد قابلدرمان
است .درمانی که برای این دندانها در
نظر گرفته میشود ،اغلب درمان کاهش
حساسیت و درمان کنترلی بدون مداخلة
ّ
ضد
درمانی در مطب است .خمیردندانهای ّ

حساسیت ،استفاده از مسواک نرم ،عدم
ّ
ّ
محل سایشهای دندانی و
تماس مسواک با
در صورت برطرف نشدن در نهایت مداخلة
دندانپزشکی ،درمان این نوع مشکالت است.
حساسیت بعد از پر کردن
ّ
دندان
بعد از پر کردن دندان ،مخصوصاً بعد از پر
حساسیت
شدنهای عمیق دندان ،احتمال ّ
مدتها وجود دارد .ممکن
به سرما و گرما تا ّ
حساسیت دو تا چهار هفته طول
است این ّ
مدت با این دندانها مدارا
بکشد! در این ّ
کنید و در صورت برطرف نشدن یا کاهشی
حساسیت به دندانپزشک خود
نبودن روند ّ
مراجعه کنید.
درد تیز در زمان جویدن
غذاها و فشار دندانها روی هم
علّتهای متن ّوعی میتوانند این نوع
درد را ایجاد کنند .وجود پوسیدگی ،وجود
یک پرکردگی ضعیف یا نامناسب یا ترک
در دندان و آسیب به پالپ (عصب) دندان
میتواند عامل این دردها باشد .این نوع درد
ازجمله دردهایی است که نیازمند حضور
مطب دندانپزشکی است .در این
شما در
ّ
نوع دردها ،نیاز به مداخلة دندانپزشکی
است .دندانپزشک ممکن است تشخیص
دهد که دندان شما نیازمند درمان ریشه
(عصبکشی) است .در این صورت ممکن
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است شما را برای انجام درمان به یک
متخصص درمان ریشه (اندودنتیست) ارجاع
ّ
دهد .اندودنتیست ،دندانپزشکی است که در
تخصصی را
درمان ریشة دندان آموزشهای ّ
دیده است .در جریان عصبکشی (درمان
ریشه) ،پالپ آسیبدیدة دندان خارج
میشود و داخل فضای کانالهای ریشة
مجدد،
شما برای جلوگیری از عفونی شدن ّ
با ما ّدهای مهروموم و پر میشود.
طوالنیمدت بیش از
درد
ّ
سی ثانیه ،بعد از خوردن غذای
سرد و گرم
وقتی درد دندان چنین حالتی داشته
آسیب برگشتناپذیری به پالپ
باشد ،یعنی
ِ
دندان وارد شده است .این آسیب به دلیل
پوسیدگی یا ضربه به دندان ،به پالپ وارد
شده است .در این نوع درد دندان ،مراجعه به
متخصص درمان ریشه برای
دندانپزشک و یا
ّ
درمان و حفظ این دندانها الزم خواهد بود.
درد مداوم و شدید همراه
تورم در ناحیة لثه و
با فشار و
ّ
حساسیت به لمس
ّ
وقتی به چنین دردی دچار میشویم ،در
پای ریشة دندان ما ،آبسه ایجاد شده است.
به دنبال عفونت ،عوامل التهابی از فضای
کانال ریشه وارد فضای بافت دور دندان و
استخوان دور آن شدهاند .در چنین حالتی
متخصص درمان ریشه
مراجعة اورژانسی به
ّ
ممکن است برای شما ضروی باشد .اگر
نتوانید سریع خود را به دندانپزشک برسانید،
میتوانید در صورتی که منع مصرفی از
پزشک معالج برای شما در نظر گرفته نشده،
ضد درد بدون نسخه (مانند
از داروهای ّ
ایبوپروفن و یا استامینوفن) استفاده کنید.
در

درد گنگ و مبهم
دندانهای باال و ّ
فک باال
سایش فشاری دندانها روی هم -که
براکسیزم نامیده میشود -میتواند چنین
دردی را ایجاد کند .دردهای صورت به دنبال
سینوزیت هم میتواند بهصورت درد دندان با
این کیفیت احساس شوند .البته برای درمان
متخصص مراجعه
سینوزیت باید به پزشک
ّ
کنید ،ولی برای درمان براکسیزم باید با
دندانپزشک خود مشورت کنید.
متخصص درمان ریشه ،بورد
* دندانپزشک،
ّ
تخصصی اندودانتیکس
ّ

www.drmorsali.com
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پُر کردن دندان ،عامل پوسیدگی دندان مجاور!
ایسنا :نتایج یک بررسی نشان میدهد که ضربه و آسیب ناشی از پر کردن اولیه ممکن است
بخشی از علّت پوسیده شدن دندانهای مجاو ِر دندان پر شده باشد.
دندانپزشکان نروژی سطح  ۷۵۰دندان را -که در تماس با دندان تازه پر شده بودند -بررسی
کردند و دریافتند که بهطور میانگین پس از گذشت چهار سال و ن ُه ماه سطح  ۳۴درصد از
دندانهای مجاور در ناحیة مینای دندان دچار پوسیدگی شد و این پوسیدگی در ناحیة عاج
دندان  ۲/۲۷درصد بود.
همچنین افرادی که اقدام به پر کردن دندان خود میکنند ،ا ّما مراقبتهای بهداشتی
ضعیفی از آن دارند ،با گذشت زمان در معرض پوسیدگی بیشتر و وسیعتر دندانها هستند.
بنابراین دندانپزشکان باید از این مسئله آگاهی داشته باشند و هنگام پر کردن دندان بیمار،
اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی الزم را انجام دهند.
به گزارش وبام دی ،در صورتی که دندانهایتان پوسیده هستند ،پر کردن آنها تنها گزینه
است ،ا ّما با رعایت نکاتی همچون مسواک کردن آنها دو نوبت در روز با خمیر دندان حاوی
فلوراید ،استفاده از شویندههای حاوی فلوراید و استفادة مرتّب از نخ دندان در کنار داشتن
سبک زندگی سالم و عادات غذایی مناسب و معاینة مرتّب دندانها میتوان از پوسیدگیهای
بیشتر جلوگیری کرد.

استرس دوران بارداری احتمال
پوسیدگی دندان کودکان را افزایش
میدهد!
ایرنا :به گزارش ساینس ،استرس دوران بارداری با عواملی مانند کاهش وزن نوزاد و افزایش
احتمال آلرژی و آسم مرتبط است ،ولی این تحقیق -که محقّقان کلینیک دندان کالج کینگ
لندن انجام دادند -اولین بار است که ارتباط استرس دوران بارداری و پوسیدگی دندان فرزندان
را نشان میدهد.
مؤسسة ملّی تحقیقات سر و صورت و دندانپزشکی آمریکا اثبات میکند
در
پژوهش
نتایج یک
ّ
جدی کودکان است و  ۴۲درصد از کودکان دو تا
های
ی
بیمار
از
یکی
دندان
پوسیدگی
که
ّ
یازده ساله در دندانهای شیری پوسیدگی دارند و حدود  ۲۱درصد از کودکان شش تا یازده
ساله در دندانهای دائمی دچار پوسیدگیاند.
بهداشت ضعیف دهان و دندان و مصرف زیاد غذاها و نوشیدنیهای شیرین ،شایعترین علل
پوسیدگی دندان در کودکان است ،ولی بررسیها نشان میدهد که استرس مادر در دوران
بارداری نیز در این موضوع دخیل است.
در این تحقیق -که بر اساس دادههای جمعآوریشدة محقّقان دانشگاه واشنگتن بین سالهای
 ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۴از  ۷۱۶مادر و کودک صورت گرفت -عواملی مانند کلسترول ،تریگلیسیرید،
قند خون و اندازة دور کمر در دوران بارداری ،میزان درآمد خانواده ،تغذیة نوزاد با شیر مادر،
تعداد مراجعه به دندانپزشک و رفتارهای دیگری مانند عادت به صبحانه خوردن در خانواده
مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
ّ
نتایج این پژوهش نشان میدهد که احتمال پوسیدگی دندان کودکان متولدشده در
خانوادههای کمدرآمد -که مادرانشان در دوران بارداری استرس مزمن داشتهاند و با شیر مادر
تغذیه نشدهاند -شایعتر است.
ّ
در ادامه آمده است که عادتهایی مانند صرف صبحانه ،مراجعة منظم به دندانپزشک و ترویج
متوسط و باال دیده
فرهنگ مسواک زدن در خانوادهها -که بیشتر در خانوادههایی با درآمد
ّ
میشود -با افزایش سالمت دهان و دندان همة اعضای خانواده ،بهویژه کودکان مرتبط است.
نتایج این تحقیق در نشریة  Public Healthمنتشر شده است.
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ضرورت آموزش پیش از ازدواج
معموالً جامعه را در اولين تقسيمبندي به
چند نهاد اصلي تقسيم ميكنند :خانواده،
آموزش ،اقتصاد ،حكومت و دين ،و در
جوامع پيشرفته نهاد علم نيز در سدة اخير
به نهادهاي اجتماعي اضافه شده است .نهاد
مهم اجتماعي
خانواده يكي از نهادهاي
ّ
است كه با ازدواج آغاز میشود ،بنابراين
ازدواج از آنجا كه مراسم آغازين اين نهاد
*
مرسده رفیعی
اهميت بنيادين و
مهم اجتماعي استّ ،
ّ
پايهاي دارد .سنگ بناي نهاد خانواده در ازدواج گذاشته میشود و ما
از ديرباز معتقد بودهايم كه:

خشت اول چون نهد معمار کج
ات ّرثيا میرود ديوار ،جك

ما در انتخاب خانوادهاي كه در آن به دنيا آمدهايم ،هيچگونه
اختياري نداشتهايم ،ا ّما معمار خانوادة آتي خود خواهيم بود .هرچند
ازدواج همة امر خانواده نيست ،ا ّما خشت اول و سنگ بناي خانواده
است ،بنابراين يكي از مهمترين مسائل در نهاد خانواده ،ازدواج و
موضوعات مربوط به آن است .ازدواج يك نقطة عطف در زندگي انسان
و يكي از مهمترين تصميمها در طول زندگي فرد است .با ازدواج،
خانواده تشكيل میشود و نظام خويشاوندي شكل میگيرد و نسل بقا
میيابد .ازدواج مو ّفق پايه و بنياني عالي براي ايجاد خانوادهاي شاد و
مستحكم است و هيچ چيزي در جهان نمیتواند زندگي انسانها را
شادابتر و بهتر كند مگر افزایش ازدواجهاي مو ّفق؛ حتّي استحكام
يك كشور با استحكام خانوادهها همبستگي دارد.
ازدواج در زمرة پيچيدهترين روابط انساني است؛ برخوردي شگفت
ميان فرهنگ و طبيعت يا قواعد اجتماعي و كشش جنسي است.
ازدواج مظهر برخورد فرهنگ و طبيعت است .فرايندي است از كنش
متقابل بين يك مرد و يك زن كه برخي شرايط قانوني را تحقّق
بخشيدهاند و مراسمي براي برگزاري زناشويي خود برپا داشتهاند.
در دوران پیش از اسالم در ایران ازدواج -كه رسم و طريقة خدايي
تقرب به اهورامزدا
محسوب میشد -براي فرد ايراني همانگونه كه ّ
تكليف واجب شناخته میشد ،الزم و واجب بود .آيين زرتشت عزبها
را از آغوش خود میراند و حرامزادهها از هرگونه وراثتي بيبهره بودند.

عدة بسياري از دوشيزگان بيچيز و
در دورة ساساني دولت هر سال ّ
ندار را به زني ميداد و پيش از اين كار ،براي آنها جهيزيه فراهم
جدي است؛ ازدواج
توجه به ازدواج در دين اسالم بسيار ّ
میآوردّ .
س ّنتی نبوی است که در اسالم از آن بسیار به نیکی یاد شده است.
پرسش اساسي اين است كه ما به عنوان پيروان اين دين و
به عنوان مسلمان در چه وضعي به سر میبريم؟

براي پاسخ به اين پرسش بهتر است به وضع كنوني خانواده در
توجه كنيم؛ اينكه در سال بيش از  600/000ازدواج
جامعة امروز ايران ّ
در ايران به ثبت میرسد يا به عبارت ديگر بیش از  1/200/000نفر در
سال تصمیم به ازدواج میگيرند .میزان طالق در سال  1382به عدد
 10/6رسید ،يا از هر  1000ازدواج  106مورد به طالق منجر شد.
میزان طالق در سال  1375معادل  7/9درصد بوده است؛ یعنی از هر
 1000ازدواج  79مورد طالق میگرفتند.
عالوه بر رشد مثبت طالق ،جامعة كنوني شاهد رشد آمارهاي
مربوط به جرايم و دعاوي خانوادگي نيز بوده است .در سال 1376
تعداد  3708پرونده در زمينة عسر و حرج در دادگاههاي كشور
مختومه شده است كه اين آمار در سال  1381به 23262پرونده
افزايش پيدا كرده است كه رشد مثبت  527درصدي را نشان
میدهد .در سال 1376تعداد  25218پرونده در مورد الزام به تمكين
در دادگاههاي كشور مختومه شده است .اين آمار در سال  1381به
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طي چند جلسه آشنا خواهيد شد و
با هم ّ
بعد هم ازدواج خواهيد كرد و روز بزرگ كه
فرارسيد ،مراسمي باشكوه برگزار خواهيد
كرد كه هرچه با شكوهتر باشد ،بهتر است.
بعد از آن همسران هستند و راهنمايي
اندك و كمبود آموزش و تجربه كه گاه تا
پايان زندگي ادامه خواهد يافت.
ما بر اين باوريم كه هرچه تقاضاي ازدواج
در جامعه بيشتر شود ،شادابي و سرزندگي
در جامعه افزونتر خواهد شد ،ا ّما عقد ازدواج
در دنياي جديد نياز به پيشزمينههايي دارد
كه الزم است به آنها بپردازيم.
اين پيشزمينهها عبارتاند از :

 آزمون بينشي براي اثبات كفايت و
رشد متناسب بينش فرد در مورد ايجاد يك
خانواده.
 گذرانيدن آزموني دربارة آشنايي با
مشكالت و انتظارات ازدواج و قوانين حاكم
بر زندگي مشترك
 گذرانيدن آزمون عملي در جهت اثبات
مهارتهاي ارتباط مثبت و مهارتهاي ّ
حل
تعارض.

 46832مورد افزايش پيدا كرده است كه
رشد مثبت  86درصدي را نشان میدهد.
 163569مورد طالق در سال  93ثبت شده
است یعنی حدود  22.5درصد از ازدواج ها
منجر به طالق شده است.
در زمينة ترك نفقه در سال  1376تعداد
 46015پرونده مختومه شده است كه
اين آمار در سال 1381به  76072مورد
افزايش پيدا كرد كه رشد  65درصدی را
نشان میدهد.
توجه
شده
ذكر
آمارهاي
توجه به
اهميت ّ
با ّ
ّ
به خانواده و سالمت خانواده آشكار میشود.
همان گونه كه در آغاز گفتيم ،ازدواج خشت
بناي خانواده است و در صورتي كه بخواهيم
در خانواده با مشكالت كمتر و آسيبهاي
كمتري روبهرو شويم ،نياز است كه به
توجه
توجه به ازدواج ّ
توجه كنيمّ .
ازدواج ّ
به خانواده است .يكي از مهمترين كارهايي
كه میتوانيم انجام دهيم ،آموزش است .ا ّما
آيا ازدواج نياز به آموزش دارد؟ آيا اجداد و
نياكان ما براي ازدواج آموزش میديدند كه

ما اینک نياز به آموزش داشته باشيم؟ و آيا
جدي است كه بايد براي
اين مسئله اينقدر ّ
آن آموزش ديد؟!
ما معتقديم كه ازدواج نياز به آموزش
دارد و اجداد و نياكان ما هم اين آموزش
را میديدند .آنها از طريق ارتباطات چهره
حد بسيار
به چهره و مشاهدة رسومي كه تا ّ
زيادي انعطافناپذير بود و به دليل سادهتر
بودن زندگي ،آموزش مورد نياز خود را از
محيط خود دريافت میكردند.
ا ّما در دنياي جديد و دائم در حال تغيير
و تح ّول فعلي با رسوم بسيار منعطف و
برخي اوقات حتّي اضمحالل رسوم س ّنتي،
با وجود زمان اندكي كه اعضاي خانواده
با هم هستند و تعداد نفرات كمتري كه
با هم زندگي میكنند ،ما نياز داريم كه
براي ازدواج آموزش ببينيم و دربارة آن ياد
بگيريم.
در جامعة ما براي ازدواج كافي است
كسي را در نظر بگيريد .اگر عاشق هم بوديد
كه چه بهتر و اگر هم نبوديد ،اشكالي ندارد؛

آيا باور داشتن به چنين نيازي ابلهانه
يا حداقل آرمانگرايانه است؟ ما چنين
نمیانديشيم و به عنوان خانوادهدرمانگر،
مشاور و روانشناس -كه با صدها نفر از
مردمانی مصاحبه و مشاوره كردهايم كه از
تباهي ناشي از ازدواج نامتناسب و ازدواج بد،
آزار ديدهاند -بر اين باوريم كه اگر جامعهاي
میتواند يك نظام حداقلي براي تربيت
رانندگان جديد به اجرا درآورد ،بیترديد
میتواند و الزم است كه نظام عاقالنهاي
براي تربيت همسران جديد ،والدين جديد و
طراحي و تنظيم کند .به
خويشاوندان جديد ّ
نظر ما غفلت از چنين امري يك سهلانگاری
بزرگ است .الزم است به ازدواج حداقل در
مهم ديگري نگاه كرد ،چه
ّ
حد هر برنامة ّ
رسد به اينكه ما معتقديم يكي از مهمترين
برنامههاي زندگي هر فرد ازدواج اوست.
مدرس دانشگاه
* دکترای روانشناسی،
ّ

علمی -کاربردی

نشانی :رشت ،خیابان پرستار ،اداره کل
بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش و پژوهش
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اهمیت تغذیة دختران در دوران بلوغ
ّ
سن بلوغ در همة افراد ،هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی ،تغییراتی بهوجود میآید ،بنابراین تغذیه
در ّ
مهمی در سالمتی داشته باشد .در دورة بلوغ مانند دورة کودکی ،رشد سریع
میتواند در این شرایط نقش ّ
میشود .دوران بلوغ را برای دختران یازده تا چهارده سالگی ذکر کردهاند که در این سن  85-80درصد رشد
قدی 50 ،درصد رشد وزنی و  52درصد تودة استخوانی شکل گرفته است.
ّ
کمبود موا ّد غذایی در این دوران باعث کندی رشد ،پوکی استخوان و تأخیر در رشد
جنسی میشود .اگر کمبودها جبران نشود و ادامه یابد ،ممکن است که چنین دختری از
متعدد به دنیا آورد .از لحاظ
داشتن فرزند محروم شود و یا فرزندی ناسالم و دارای مشکالت
ّ
تغذیهای باید انرژی ،پروتئینها ،تمام ویتامینها و موا ّد معدنی دریافت شوند.
*
دکتر نسرین عاقلی
البته ویتامینها و موا ّد معدنی باید از طریق موا ّد غذایی و بهطور طبیعی به
مکمل باید زمانی مصرف
نشوند.
دریافت
ل
مکم
طریق
بدن برسند و از
ّ
ّ
شود که بدن در شرایط کمبود مفرط قرار گرفته است.

انرژی و پروتئین مورد نیاز
سن بلوغ،
انرژی مورد نیاز در دختران در ّ
به طریق زیر محاسبه میشود:
 1/7یا  + 749 × 1/5وزن × 12/2
بهکار بردن ضریب  1/5برای فرد
کمف ّعالیت و ضریب  1/7برای فرد پرف ّعالیت
است.
پروتئین مورد نیاز در این سن ،حداقل
حدود  46گرم در روز است که باید هم
از پروتئینهای حیوانی (انواع گوشتها،
لبنیات و تخم پرندگان) و هم از پروتئینهای
گیاهی (غالت و حبوبات) تأمین شود.
موادّ معدنی مورد نیاز
همة موا ّد معدنی مهم هستند و باید به
مقدار توصیهشده مصرف شوند ،ولی تعدادی
اهمیت بیشتری دارند؛ یکی از آنها
از آنها ّ
کلسیم است که بهویژه در این سن در
استخوانسازی و استحکام دندانها دخالت
سن
دارد .مقدار الزم برای دختران در ّ
بلوغ  1300میلیگرم در روز است .منابع
اصلی کلسیم لبنیات ،سبزیجات و میوههای
خشک هستند .البته زیادی مصرف آنها
مشکالت کلیوی ایجاد میکند .نانهایی
که دارای جوش شیرین هستند نیز جذب
کلسیم را کاهش میدهند.
از موا ّد معدنی دیگر ،منیزیوم است که
برای انقباض ماهیچهها و انتقال جریان
عصبی الزم است .مقدار الزم آن 400
میلیگرم در روز توصیه شده که با مصرف
نان سبوسدار ،سبزیها ،میوهها ،گوشت،
حبوبات و آجیل تأمین میشود.

مهم دیگر ید
از عناصر
ّ
است که برای دختران در
سن بلوغ به مقدار 150
ّ
میکروگرم در روز الزم است.
مهمی در رشد
این عنصر نقش ّ
دارد و با مصرف غذاهای دریایی و
نمک یددار تأمین میشود .در گوشت ،انواع
ماهی ،لبنیات ،زردة تخم مرغ ،آجیل و به
مقدار کم در خامه ،اسفناج ،زغال اخته و
حبوبات هم این عنصر یافت میشود .البته
باید مراقب دریافت موا ّدی بود که مانع از
جذب ید میشوند .این مواد کلم ،شلغم،
بادام زمینی و لوبیای سویا هستند .موا ّد
ذکر شده ،اگر حرارت ببینند ،این خاصیت
در آنها از بین میرود.
دریافت آهن به مقدار کافی در دختران
سن بلوغ بسیار مهم است ،زیرا در غیر
در ّ
این صورت دچار کمخونی میشوند که
ضعف ،رنگپریدگی ،اختالل در یادگیری،
سردرد ،کم شدن مقاومت بدن در مقابل
عفونت و گود شدن ناخنها از عالمتهای
آن است .مقدار الزم در این سن 15
میلیگرم است .منابع آن انواع گوشت ،زردة
تخم مرغ ،حبوبات ،غالت و میوههای خشک
است .البته نباید فراموش کرد که مصرف
زیاد آهن ،بیماری هموکروماتوز و اختالالت
گوارشی ایجاد میکند ،بنابراین در مصرف
مکمل باید د ّقت زیادی کرد.
ّ
مهم دیگر سلنیوم است که یک
از عناصر ّ
آنتیاکسیدان بسیار قوی است .مقدار الزم
سن بلوغ  40میکروگرم
برای دختران در ّ
در روز است .در گوشتها ،غذاهای دریایی،

غالت سبوسدار و در جوانة گندم یافت
میشود ،ا ّما مصرف زیاد آن مسمومیت
ایجاد میکند.
مهم دیگر روی است که
از موا ّد معدنی ّ
برای رشد و تأمین بلوغ جنسی ضروری
است .موا ّدی مانند کلسیم ،مس ،فیبر زیاد
و نان دارای جوش شیرین ،مانع از جذب
آن میشوند .مقدار مورد نیاز  8میلیگرم
مهم آن گوشت ،تخم
در روز است .از منابع ّ
مرغ ،شیر ،غالت سبوسدار و جوانة گندم
را میتوان نام برد .نوجوانانی که گوشت
مصرف نمیکنند ،در معرض کمبود روی
قرار میگیرند.
سن بلوغ باید موا ّد معدنی
دختران در ّ
دیگری مانند فسفر ،فلور و مس را نیز
دریافت کنند.
ویتامینهای مورد نیاز
دریافت همة ویتامینها برای دختران در
سن بلوغ الزم است ،بهویژه ویتامین  Aکه
ّ
در رشد ،افزایش وزن ،رشد استخوانها و
دندانها و مقاومت در مقابل عفونت نقش
مهمی دارد .مقدار الزم آن  600میکروگرم
ّ
است و در سبزیهای سبز تیره و زرد
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آنها از بین خواهد رفت ،پس باید روزانه مقداری سبزیجات خام
نیز مصرف کرد .این ویتامین در پیشگیری از عفونت و در التیام
مهمی دارد .در متابولیسم آهن نقش دارد و جذب آهن
زخمها نقش ّ
را افزایش میدهد .اولین عالمت کمبود آن ،خستگی و خونریزی از
لثههاست .مقدار الزم را  60میلیگرم در روز ذکر کردهاند .زیادی
مصرف آن باعث ناراحتیهای گوارشی ،اسهال و سنگ کلیه میشود.
اهمیت زیادی دارد و باید روزانه  1/5میلیگرم
ویتامین  B6نیز ّ
دریافت شود .در انواع گوشت ،غالت سبوسدار ،حبوبات و تخم
مرغ این ویتامین یافت میشود .کمبود آن کمخونی ،ضعف و
بیخوابی ایجاد میکند و به سیستم ایمنی آسیب وارد میکند.
مهمی در دوران رشد دارد .کمبود آن
ویتامین  B9نقش ّ
باعث کمخونی میشود که این نوع کمخونی بین نوجوانان شایع
است .مقدار الزم آن در این سن برای دختران  300میکروگرم
در روز است .جگر ،غالت سبوسدار ،لوبیا ،اسفناج ،کاهو ،کلم
بروکلی ،مر ّکبات ،موز و آجیل دارای این ویتامین هستند.
مهمی در رشد دارد-
ویتامین -B12که نقش بسیار ّ
فقط در غذاهای حیوانی مانند جگر ،قلوه،
گوشتها ،ماهیها ،لبنیات و تخم مرغ یافت
میشود .پس باید از گیاهخواری بهویژه در
این سن پرهیز شود .مقدار الزم آن دو
میکروگرم در روز است .کمبود آن نوعی
کمخونی ایجاد میکند که در نوجوانان رایج
است.
نوع غذاهای دریافتی روزانه
در روز باید یک لیتر موا ّد لبنی مصرف شود
که شامل شیر ،ماست ،پنیر و کشک است .همچنین باید  150گرم
نارنجی بهوفور یافت میشود .البته زیادی دریافت آن مسمومیت
گوشت مصرف کرد که بهتر است به تناوب از گوشت قرمز ،گوشت
ایجاد میکند.
پرندگان و انواع ماهی باشد .از موا ّد نشاستهای مانند انواع نانها ،برنج،
ویتامین  Dنیز در رشد و در نشستن کلسیم روی استخوانها
ماکارونی و سیب زمینی به مقدار  150گرم در وعدة غذایی باید
مهمی دارد .شخص باید هر روز در معرض نور خورشید قرار
نقش ّ
استفاده کرد .سبزیجات سبز و زرد به مقدار  150گرم ،نصف خام،
گیرد .مقدار الزم آن  5میکروگرم در روز است .این ویتامین با مصرف
نصف پخته ،میوهها به تعداد چهار عدد (حتماً
انواع گوشت ،جگر ،زردة تخم مرغ ،لبنیات
یکی از آنها غنی از ویتامین  ،)Cیک عدد تخم
و ماهیها دریافت میشود .در غالت و قارچ
مرغ یا  15قاشق مخلوطی از حبوبات پخته باید
نیز یافت میشود ،ا ّما زیادی آن مسمومیت
محقّقان خاطرنشان
در برنامة غذایی روزانه گنجانیده شود .نوشیدن
ایجاد میکند.
کردهاند که
آب به اندازة کافی -که عبارت از سی میلیلیتر
مهم دیگر -که یک
از ویتامینهای
ّ
مصرف غذاهای
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است -را نباید
آنتیاکسیدان مهم نیز هست -ویتامین
فراموش کرد .در محدودیت مصرف نمک ،موا ّد
آماده در
 Eاست .در کمبود آن گلبولهای قرمز
قندی و چربیها نیز تأکید میشود.
طوالنیمدت باعث
ّ
شکسته میشود و کمخونی بهوجود میآید،
آسیبهای عصبی به شخص وارد میشود و
در معدنی شدن استخوانها اختالل بهوجود
میآید .مقدار الزم آن  8میلیگرم است.
منابع این ویتامین روغنهای مایع ،غالت و
آجیل هستند .اسفناج ،کلم بروکلی ،جعفری،
کدو حلوایی و کیوی نیز به مقدار کمتری
این ویتامین را دارند .البته مصرف زیاد آن
مسمومیت ایجاد میکند.
مهم دیگر ویتامین  Cاست.
ویتامین
ّ
سبزیجات و میوهها منبع بزرگ آن هستند.
اگر سبزیجات حرارت داده شوند ،ویتامین

نفخ ،یبوست،
سوزش معده،
پوکی استخوان،
اختالل در سیستم
ایمنی ،سکتة
مغزی و زوال
عقل میشود.
مخربترین عوامل،
ّ
پیامهای تلویزیونی
و تبلیغاتی هستند.

تغییرات در عادات غذایی
ّ
سن بلوغ به علت تغییرات
عادات غذایی در ّ
فیزیکی و با ورود به زندگی اجتماعی تغییر
میکند؛ ازجمله دیر خوابیدن ،دیر بیدار شدن،
حذف بعضی وعدههای غذایی ،دریافت وعدههای
غذایی بیموقع ،پیروی از رژیم گیاهخواری
و گرفتن رژیم خودسرانه برای کاهش وزن.
همة این عوامل سالمتی را تحت تأثیر قرار
میدهد ،حتّی ممکن است به عللی پرخوری یا
کماشتهایی عصبی نیز بهوجود آید.

سبك زندگي سالم

مجلة پزشکی
دي -بهمن94

اثرات تغذیة نامناسب
تغذیة نامناسب -که عبارت از مصرف چربی و پروتئین حیوانی
زیاد و دریافت کالری زیاد است -حتّی در سنین یک تا هشت
سن قاعدگی در دختران شود
سالگی میتواند باعث جلو افتادن ّ
که در نتیجه رشد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .همین غذاهای
نامناسب در بزرگسالی نیز باعث سرطان و بیماریهای قلبی
میشوند .از عوارض دیگر ،چاقی است که در این سن شیوع دارد و
پیامدهای زیادی بهویژه در بزرگسالی خواهد داشت ،بنابراین وزن
این نوجوانان باید مرتّب کنترل شود.
مصرف کیک ،نوشابه ،بیسکوییت ،شکالت ،چیپس ،سیب
شدت کنترل شود .خانواده
زمینی سرخشده و فستفودها باید به ّ
باید از مصرف فستفود جلوگیری کند ،زیرا دارای سس زیاد،
چربی زیاد ،نمک زیاد ،موا ّد افزودنی و رنگهاست .این نوع غذاها
اکثرا ً سرخشده هستند ،از ویتامینها و موا ّد معدنی فقیرند و موا ّد
افزودنی و رنگهای موجود در آنها ،باعث کمخونی میشود.
آلرژی ،سردرد ،اختالالت گوارشی ،پوستی و حتّی کبد چرب ایجاد
میکنند .روغنی که از آنها استفاده میشود ،بارها مورد استفاده
قرار میگیرد که سرطانزاست.
در سوسیس و کالباس عالوه بر چربی ،نمک ،موا ّد افزودنی و
موا ّد قندی ،نیترات هم وجود دارد .گفته شده است که مصرف زیاد
سوسیس و کالباس ،سرطان لوزالمعده و دیابت ایجاد میکند .این
مواد اکثرا ً با نوشابه مصرف میشوند که عالوه بر تولید کالری مازاد،
باعث پوکی استخوان و ناراحتیهای گوارشی نیز میشود.
نکتة مهم این است که با مصرف این مواد ذائقة آنها عادت
میکند و به مصرف آن در بزرگسالی هم ادامه میدهند .محقّقان
مدت باعث
خاطرنشان کردهاند که مصرف غذاهای آماده در طوالنی ّ
نفخ ،یبوست ،سوزش معده ،پوکی استخوان ،اختالل در سیستم
مخربترین عوامل،
ایمنی ،سکتة مغزی و زوال عقل میشود.
ّ
ً
پیامهای تلویزیونی و تبلیغاتی هستند .این تبلیغات اکثرا در مورد
موا ّدی است که شیرینی ،چربی ،نمک زیاد و فیبر کم دارند.
نقش خانواده و اطرافیان
اصوالً نوجوانان از رفتار تغذیهای خانواده و اطرافیان خود تقلید
میکنند؛ هم از تغذیة مناسب آنها و هم از عادات غذایی نادرست
آنها .پس برای اصالح تغذیة نوجوانان بهویژه دختران ،عادات
غذایی خانواده باید اصالح شود .باید توصیه کرد که نوجوانان
ح ّتیاالمکان غذا را در منزل و در کنار افراد خانواده مصرف کنند.
اگر عادات غذایی دختران نوجوان اصالح نشود ،زمانی که
میخواهند صاحب فرزند شوند ،سالمتی الزم را نخواهند داشت و
عالوه بر اینکه خود در معرض خطر قرار دارند ،فرزندان آنها نیز
دچار مشکالتی خواهند شد.
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از دانشگاه پاریس
*
ّ
نشانی :خیابان بیستون،
مجتمع بیستون،
روبهروی بیمارستان فامیلی
تلفن33251937 :
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تخم شربتی؛
دانهای برای الغری

تبیان :دانههای ّ
مغذی زیادی در طبیعت وجود دارد ،ا ّما در بین
خواص فوقالعادهای
این دانهها «دانههای چیا» یا تخم شربتی از
ّ
برخوردار است و تأثیر زیادی در الغر شدن افراد نیز دارد .از
زمانهای دور آزتکها تخم شربتی را میکاشتند و از آن استفاده
میکردند .امروزه بزرگترین تولیدکنندة این دانههای ّ
مغذی کشور
پرو است .این دانههای ریز عالوه بر اینکه منبع کلسیم هستند،
اشتها را کنترل و به الغر شدن افراد کمک میکنند.
ضد اشتهای فوقالعاده
یک ّ
تخم شربتی سرشار از فیبرهای محلول در آب است که به
مدت کمک زیادی میکند .این دانههای ریز در
سیری طوالنی ّ
مجاورت با آب ،حجیم میشوند و به این ترتیب جای بیشتری
در معده اشغال میکنند .به این ترتیب اشتها را کنترل میکنند
و میل به پرخوری را از بین میبرند .در نتیجه شما میتوانید در
چهارچوب یک رژیم غذایی سالم از این دانههای ریز برای رسیدن
به تناسب اندام استفاده کنید.
کنترلکنندة میل به مصرف قند
تخم شربتی حاوی میزان زیادی امگا  3است .این اسیدهای
چرب بهطور مستقیم روی خلقوخو و خواب تأثیر میگذارد و به
الغر شدن کمک میکند؛ به این دلیل که داشتن خوابی راحت و
کنترل افسردگی یا اختالالت خُ لقی کمک زیادی به کنترل میل
به مصرف قند زیاد میکند .باید بدانید که مازاد قند مصرفی در
بدن به چربی تبدیل میشود.
استفاد ة آسان ،تأثیری شگرف
مصرف تخم شربتی نباید بیش از  25گرم یا معادل یک تا دو
قاشق غذاخوری در روز باشد .میتوانید از دانههای ریز به صورت
پودر در سوپها ،ساالدها ،آش یا محصوالت لبنی استفاده کنید.
همچنین میتوانید از تخم شربتی به صورت نوشیدنی استفاده
کنید .یک قاشق از این دانهها را در آب یا حتّی آبمیوه بریزید و
خواص الغری آن ،نوشیدنیتان را قبل
میل کنید .برای استفاده از
ّ
از غذا یا در بین روز ،زمانی که ته دلتان ضعف میرود ،میل کنید.

