سال نو مبارك

		
بامـدادی که تفـاوت نکند لیـل و نهـار

خوش بـود دامن صحـرا و تماشای بهار

		
بـاد گیسوی درختان چمـن شانه کنـد

بوی نسـرین و قرنفـل بـدمد در اقـطار

		
بلـبالن وقت گـل آمد که بنالند از شوق

نه کم از بلبل مستی تو ،بنال ای هشیار

		
باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید

دکـان به چـه رونق بگشاید ّ
در ّ
عطـار؟

		
آن که باشـد که نبـندد کمـر طـاعت او

جای آن است کـه کافـر بگشـاید ز ّنـار

		
تا قیـامت سخـن اندر کـرم و رحمت او
		
این همه پـرده که بر کردة ما میپوشی

		
فعـلهایی کـه ز ما دیدی و نپسندیدی

		
سعـدیا راستروان گـوی سعـادت بردند

همـه گویند و یکی گفتـه نیاید ز هـزار
گـر به تقصیـر بگیـری نگـذاری د ّیـار

ستـار
به خـداوندی خود پرده بپوش ای ّ

راستی کن که به منـزل نـرود کجرفتـار

كالم معصوم
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گفتوگو با دکتر پگاه آقاجانزاده بهمناسبت روز جهاني كليه

زنگخطرکلیه
بیماریهای کلیوی یکی از شایعترین بیماریها محسوب میشوند که میزان
شیوع آنها نیز روزانه در حال افزایش است .این در حالی است که افراد
دارای نارسایی کلیه بیش از سایر افراد ،در معرض خطر ابتال به بیماریهای
قلبی و عروقی قرار دارند 13 .مارس مصادف با  22اسفند روز جهانی کلیه
نامیده شده است .به همین مناسبت گفتوگویی ترتیب دادیم با دکتر
تخصص کلیـه ،فشـار خون ،دیـالیز و پیوند کلیـه
پگاه آقاجانزاده ،فـوق
ّ
(نفرولـوژیست بزرگساالن) که در ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

ابتدا شایعترین بیماریهای کلیوی را
نام ببرید و عوامل به وجود آمدن آنها
را توضیح دهید.

شایعترین بیماریهایی که کلیه را درگیر
میکنند ،همان بیماریهای زمینهای هستند
که در جامعه بهطور شایع وجود دارند و عمدتاً
دیابت و فشار خون است .البته اینکه فشار خون
شایعترین عامل باشد ،واقعاً نمیشود گفت؛
چون ارتباط بین فشار خون و بیماریهای
کلیوی یک ارتباط دوطرفه است و زمانی که
بیماری کلیوی اتّفاق افتاد ،نمیتوانیم بگوییم
که آیا بیماری کلیوی باعث فشار خون بیمار
شده و یا فشار خون باعث بیماری کلیوی شده
است .بنابراین اگر فشار خون را کنار بگذاریم،
میتوانیم بگوییم مهمترین عاملی که امروزه
در جوامع غربی و در جامعة خودمان ،یک
تهدید و آسیب عمده تلقّی میشود ،دیابت
تحرکی و مصرف موا ّد غذایی
است که با کم ّ
آماده مثل فستفود و در نتیجه افزایش وزن،
شیوع و عوارض آن افزایش پیدا کرده است.
مهم دیابت نارسایی
یکی از عوارض عمده و ّ
متأسفانه سیر پیشروندهای هم
کلیه است و
ّ
دارد و وقتی شروع شود ،میتواند به سمت
متأسفانه
نارسایی کامل کلیه پیشرفت کند.
ّ
آمار بیماران ما -که در حال دیالیز هستند-
هر روز افزایش پیدا میکند و دیابت یکی از
علل عمدة آن است .بعد از آن دالیل دیگری
هم داریم ازجمله سنگهای کلیوی که اغلب

عكس :بابك چنگيزي

جنبة متابولیسمی و ارثی دارد .مصرف داروها به صورت خودسرانه نیز یکی از عواملی است
که میتواند باعث آسیب کلیه شود و حتّی بیمار را به سمت دیالیز بکشاند .بیماریهای ارثی
ازجمله بیماریهایی که باعث ایجاد کیست در کلیههای فرد میشوند ،از علل دیگری هستند
که میتواند باعث آسیب کلیه شود .طبیعتاً با وجود یک سابقة خانوادگی شناختهشده،
اگر افراد بهموقع به پزشک مراجعه کنند و اقدامات تشخیصی و درمانی برای آنها انجام
شود ،میتوان از پیشرفت بیماری کلیوی جلوگیری کرد .نکتة آخر دربارة بانوانی است که
قرصهای پیشگیری از بارداری استفاده میکنند .به یاد داشته باشند که امکان افزایش فشار
خون دارند .بنابراین در صورت استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری اگر دچار فشار خون
باال شدند ،آن را یک علّت بدانند و حتماً با پزشک خود مشورت کنند.
چه افرادی بیشتر در معرض بیماری کلیوی هستند؟

جدی گرفته نمیشود-
همة افراد جامعه به نوعی در معرض خطرند .یک نکته -که خیلی ّ
این است که کلیه هم مانند انسان پیر میشود .یعنی همانطور که فرد مسن میشود،
کلیههای او هم مسن میشوند .کلیهای که مسن شود ،طبیعتاً نیاز به مراقبت بیشتری دارد.
در کتابها و مقاالت ،افزایش سن به عنوان عامل خطر برای آسیب کلیوی شناخته شده
است .با این حساب در افرادی که مسن هستند ،درجاتی از بیماری کلیوی یا آسیب کلیوی
را فرض میکنیم .حتّی اگر عدد و رقم کراتین -که مالک آزمایشگاهی ما برای عملکرد کلیه
حد طبیعی باشد ،بر اساس اینکه فرد س ّنش از مرزی باالتر رفته و در واقع از 65
است -در ّ
و  70سالگی گذشته باشد ،درجاتی از آسیب کلیوی را برای وی در نظر میگیریم .بنابراین
سالمندان ما افرادی هستند که در معرض خطرند .افرادی که چاق هستند و اضافهوزن دارند،
دیابت و یا سنگ کلیه دارند ،همگی افرادی هستند که در معرض اختالل عملکرد کلیه قرار
جدی نمیگیرند؛ همچنین افرادی که به هر دلیل و
دارند .افرادی که فشار خون دارند و آن را ّ
ّ
غیرموجه ،خودسرانه یا طبق دستور پزشک از انواع و اقسام مسکنها استفاده
موجه و یا
ّ
بهانة ّ
میکنند ،در معرض خطر هستند .در مملکت ما خصوصاً شمال کشور مصرف نمک بسیار
زیاد است .وقتی به بیمار میگوییم که نمک نخورید ،دوغ نخورید ،اغلب مقاومت میکنند،
یعنی دوغ را به عنوان یک نوشیدنی حاوی نمک فراوان به حساب نمیآورند .مصرف زیاد
نمک خود باعث میشود که کلیهها زودتر دچار فرسودگی و نارسایی شوند .تمام این موارد
عواملی هستند که افراد را در معرض اختالل عملکرد کلیه قرار میدهند.
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مهمترین عاملی که امروزه در
جوامع غربی و در جامعة خودمان،
یک تهدید و آسیب عمده تلقّی
میشود ،دیابت است که با
تحرکی و مصرف موادّ غذایی
کم ّ
آماده مثل فستفود و در نتیجه
افزایش وزن ،شیوع و عوارض آن
افزایش پیدا کرده است.

در چه مواقعی بیماریهای کلیوی خیلی خطرناک
میشوند؟

مشکلی که ما با بیماران کلیوی داریم ،بیعالمت بودن این بیماری
است .وقتی که بیماران مراجعه میکنند ،شاکی میشوند و میگویند
من که درد ندارم ،من که مشکلی ندارم؛ چرا شما میگویید من بیماری
کلیوی دارم؟! میگویم کلیهها عالئم را بروز نمیدهند؛ تا زمانی که
جدی پیدا کنند .آن وقت است که نه به دلیل
اختالل عملکردی ّ
عالئم اختصاصی کلیوی ،بلکه به علّت یکسری عالئم غیراختصاصی،
متوجه مشکل کلیههایش میشود .یکی از
بیمار با انجام آزمایش
ّ
عالئم غیراختصاصی -که مرتبط با بیماریهای کلیه است -ادم یا
ورم است؛ ورمهایی که عمدتاً از اندام تحتانی به سمت باال میآید؛
ورمهایی که صبحگاه دور چشم دیده میشود .افزایش فشار خون
هم یکی دیگر از این عالئم است .وجود کمخونی با یا بدون ضعف و
متوجه میشود
بیحالی نیز از دالیلی است که گاهی فرد با ارزیابی
ّ
جدی گرفته
که کلیهاش بیمار است .یکی از نشانههایی که کمتر ّ
میشود ،شبادراری است ،یعنی فرد برخالف گذشته بیش از دوبار
در طول شب برای رفتن به دستشویی از خواب بیدار میشود؛ به این
دلیل که کلیههایش قدرت تغلیظ ادرار را از دست دادهاند و در واقع
توسط یک کلیة سالم نگه داشته
مقدار ادراری که باید در طول شب ّ
تجمع ادرار در داخل مثانه ،بیمار را ناخودآگاه از خواب
شود ،به دلیل ّ
بیدار میکند .بنابراین شبادراری خود یکی از نشانههای آسیبهای
کلیوی به حساب میآید.
در مراحل خیلی شدیدتر ،بیمار دچار عالئم عصبی و عضالنی
تا اختالل سطح هوشیاری میشود؛ صبحها دچار ته ّوع و استفراغ
میشود ،ممکن است کام ً
ال خوابآلود باشد و یا حرکات تکانهفرم را
متوجه
آزمایش
انجام
با
که
کند
تجربه
هایش
در داخل اندامها و دست
ّ
مشکل شدید کلیه میشود .ما درمانهای مناسب از جمله دیالیز را
برای این افراد در نظر میگیریم که خیلی از این عالئم بهبود پیدا
میکنند .نکتة دیگری هم که شاید با مسئلة مورد بحث در مجلّة
شما مرتبط باشد ،مسئلة ناباروری است .مواردی داشتیم که خانمی
به دلیل ناباروریاش پیگیری کرده و با انجام آزمایش ،علّت ناباروری
متوجه آسیب مزمن
وی ،نارسایی کلیههایش بوده و از این طریق
ّ
کلیههایش شده است .در مجموع کلیه درد نمیگیرد ،مگر اینکه
عواملی مثل سنگ کلیه ،التهاب و عفونت پیشرفته وجود داشته باشد.
دیگر عالئم مربوط به نارسایی مزمن کلیه مربوط به اتیولوژی یا
عامل زمینهای است که برحسب آن عالئم فرق میکند.

افرادی که دچار بیماریهای کلیه هستند ،چه کنند که
این عالئم تشدید نشود و نیاز به راههای درمانی مثل دیالیز
و پیوند کلیه نداشته باشند؟

اولین کاری که ما پیشنهاد میشود ،مراجعة بهموقع به پزشکان
تخصص کلیه است .در مقاالت ما روی این مسئله تأکید شده؛
فوق ّ
چه مقاالتی که نویسندهاش استادان ما هستند و چه آنهایی که
جراحی و بیهوشی نوشتهاند .همه اتّفاق
ّ
متخصصان قلب و یا استادان ّ
نظر دارند که زمانی که نارسایی کلیه به مرحلة شدید نرسیده و
حد  45است ،بیماران را به
به اصطالح مرحلة سوم یا  GFRدر ّ
تخصص ارجاع دهند .این کار باعث شده که نحوة اداره
پزشک فوق ّ
و پیگیری بیماران هدفمندتر و ّ
منظمتر باشد .توصیههایی که ما به
بیماران داریم ،این است که تمامی داروهایی را که مصرف میکنند،
به پزشک نشان دهند .نکته این است که برخی از بیماران ما اشتباه
میکنند و فکر میکنند که اگر نزد دکتر کلیه میروند ،باید داروی
کلیه را ببرند .اگر به دکتر قلب میروند ،باید داروی قلب را ببرند و اگر
به دکتر غدد مراجعه میکنند ،باید داروی غدد را ببرند .در صورتی که
خیلی وقتها پزشکان داروی مشترکی استفاده میکنند و این باعث
شده که داروهای مشابه همزمان برای بیمار تجویز شود و این بیمار
است که دچار آسیب میشود.
دوم اینکه برای جلوگیری از آسیب کلیوی ،مصرف مایعات خیلی
متأسفانه فرهنگ ما طوری است که مصرف آب کم است.
مهم است.
ّ
مصرف بیشتر مایعات خیلی به عملکرد کلیه کمک میکند .یک تص ّور
کام ً
ال غلط این است که فکر میکنند زمانی که کلیه آسیب دیده ،باید
کمتر آب بخورند .زمانی که کلیه کام ً
ال از کار بیفتد و فرد به دلیل
نارسایی کلیه دچار ورم شود ،من به عنوان پزشک به بیمارم میگویم
آب و مایعات کمتر میل کند .تا زمانی که فرد ادرار میکند و ورم
ندارد ،نه تنها نباید کم آب بخورد ،بلکه چون کلیهها قادر به نگهداری
آب در بدن نیستند ،باید آب بیشتری استفاده کند تا مقدار عملکرد
باقیماندة کلیوی حفظ شود .البته به یاد داشته باشیم که افراط در هر
امری مضر است و مصرف آب و مایعات نیز در صورتی که از حدود
تعریف شده ایی فراتر برود آسیب¬های شدیدی را به بیمار تحمیل
می کند .لذا هر اقدامی را با پزشک خود در میان بگذارید.
مسئلة بعدی عدم مصرف خودسرانة داروهای گیاهی یا داروهایی
تهیه میشوند.
است که بدون نسخة پزشک از داروخانه بهراحتی ّ
بسیاری از بیماران مس ّکنها را جزو داروها حساب نمیکنند .از
طرفی با مراجعه به افراد ناوارد ،دارو و معجونی استفاده میکنند و
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داخل شکم و حفرة صفاقی قرار داده میشود ،بیمار روزانه سه یا چهار
نه تنها بیماری آنها بهتر نمیشود ،بلکه بدتر شده و نتیجة عکس
مرتبه مایعی به نام مایع دیالیزر را داخل حفرة شکم وارد و خارج
میدهد .مسئلة بعدی پرهیز از مصرف نمک و همچنین پروتئین
ً
است .اینکه ما بخواهیم میزان پروتئین را کام ً
میکند و در واقع به این طریق روزانه مرتّبا از طریق غشای صفاقی
ال محدود کنیم ،اشتباه
داخل شکم دیالیز انجام میشود .این روشی است که امروزه در دنیا
است .محدودیت پروتئینی که گفته شده ،میزان پروتئینی است که
مخصوصاً کشورهای جهان سوم استفاده میشود .حتّی بعضی شرکتها
در غذاهای کشورهای غربی وجود دارد .در کشورهای خاورمیانه عمدة
از لحاظ نقل و انتقال وسائل مورد نیاز و مایع دیالیزر ،امکانات و شرایط
تأمین انرژی از مصرف هیدرات کربن است ،بنابراین اغلب ممکن است
خوبی را فراهم کردهاند و به صورت رایگان آنها را در اختیار بیماران
ما پزشکان دچار اشتباه شویم و بیماران را در مصرف پروتئین خیلی
قرار میدهند و تا درب منزل میبرند.
محدود کنیم و برعکس باعث سوء تغذیة بیماران
شویم .با این حساب مصرف پروتئین را باید با شایعترین بیماریهایی که کلیه را
در کل برای بیمارانی که به هر دلیلی
نظر پزشک تنظیم و تعدیل کنیم.
درگیر میکنند ،همان بیماریهای نمیتوانند خود را به مراکز دیالیز برسانند،
نکتة دیگری که باید اشاره کنم ،تنظیم فشار زمینهای هستند که در جامعه اضافهوزن زیادی ندارند ،قدرت بینایی قابل
خون است .حتماً باید فشار خون سیستولیک بهطور شایع وجود دارند و عمدت ًا قبولی دارند و در واقع قدرت مراقبت از خود را
دارند ،همچنین در بیماران دچار نارسایی شدید
بیماران طبق آخرین گایدالینها حداقل زیر  13دیابت و فشار خون است .ا
یا  14باشد .طبیعی است که اگر بیماری مشکل
قلبی -که فشار خون پایین پیدا کردهاند -از این
خاصی داشته باشد ،میزان فشار خون باید پایینتر باشد .داروهایی که
روش استفاده میشود .از جمله مزیّتهای این روش این است که
ّ
چون دیالیز مرتّباً در طول روز انجام میشود ،بیماران مقدار فسفر و
برای کنترل فشار خون استفاده میکنیم ،ممکن است با داروهایی
متخصص قلب استفاده میکنند ،کمی متفاوت باشد .به
که همکاران
نمک خونشان نسبت به افراد تحت همودیالیزی تنظیم شدهتر است
ّ
و ما دستمان باز است تا اجازة بیشتری برای مصرف موا ّد غذایی به
همین دلیل تأکید میکنم که تمام داروها را ببینیم.
نکتة دیگری هم که در آخر باید اضافه کنم ،عدم استفاده از سیگار و
آنها بدهیم .بیماران میتوانند مسافرت بروند ،به کارهای اداری خود
مشروبات الکلی و همچنین کاهش وزن است .وزن اضافه فشار کار اضافه
برسند و زندگی خود را ادامه دهند و تنها چیزی که برای بیمار الزم
و مداومی را بر کلیهها وارد میکند .در نتیجه هرچه وزن بیشتر باشد،
است ،داشتن یک اتاق جدا از بقیة افراد خانواده است ،یعنی واحد
عملکرد کلیهها بیشتر شده و کلیهها زودتر فرسوده و پیر میشوند.
مسکونیای که فرد دارد ،باید حداقل دو اتاق داشته باشد که یک اتاق
تمیز برای تعویض مایع دیالیز برای بیمار اختصاص داده شود.
به عنوان آخرین سؤال چه راههای درمانی برای افرادی
تنها مشکلی که در این مورد وجود دارد ،احتمال عفونت بیمار
که عالئم خطرناک دارند ،وجود دارد؟
است که میتواند به داخل حفرة شکم نفوذ کند .به همین دلیل با
توجه به تجربهای که در سطح استان گیالن داریم ،برای بیمارانی که
حدی برسد
زمانی که عملکرد کلیه بر اساس معیارهای استاندارد به ّ
ّ
کشاورز هستند ،دیالیز صفاقی گزینة مناسبی نیست .اغلب کسانی که
متوجه شویم که روی عملکرد آن نمیتوانیم حساب کنیم ،باید از
که
ّ
کار اداری دارند و یا در منزل سکونت دارند و با محیط ،ارتباط کاری
روش جایگزینی استفاده کنیم.
روزمره ندارند ،انتخابهای مناسبی هستند ،چرا که دیالیز
مرتّب و
دو روش جایگزین عمده وجود دارد :یکی پیوند و دیگری دیالیز
ّ
مرتّب انجام میشود .فکر میکنم گیالنیها متناسب با فرهنگ خود
است .پیوند کلیه نسبت به دیالیز کاملتر است ،ا ّما محدودیتی که
چون تمیز هستند ،این مسئله را بهخوبی میتوانند جمع و جور کنند.
خاصی را میتوانیم برای پیوند در نظر بگیریم.
دارد ،این است که افراد ّ
روش بعدی همودیالیز است که البته محدودیتها و مشکالت خود
سن بیمار ،بیماری زمینهای ،شرایط اقتصادی و
شاخصهایی مانند ّ
را دارد ،ازجمله اینکه دیالیز بهطور متناوب انجام میشود و فرد مرتّب
اجتماعی بیمار و اینکه بدن فرد قادر به پذیرش پیوند باشد یا خیر
در حال تصفیة خون نیست .در فاصلة بین دو دیالیز بیماران ما دچار
مالکهایی هستند که باید در نظر داشته باشیم .بیماران باید داروهای
عطش میشوند که آب یا مایعات میخورند و هر بار باید دو تا سه
سنگین برای نگهداری بافت پیوندی مصرف کنند ،با این حساب اگر
کیلوگرم از وزن آب اضافه از بدنشان خارج شود که این هر بار فشاری
سن باالیی داشته باشند و بیمار همکاری و بهرة
عفونت زمینهای و ّ
به قلبشان وارد میکند؛ در نتیجه اگر محدودیت مصرف مایعات را
هوشی الزم را نداشته باشد ،طبیعتاً از پیوند کلیه نه تنها سود نمیبرد،
رعایت نکنند ،بهتدریج بیمار ممکن است دچار نارسایی قلبی شود.
بلکه ممکن است به عفونتهای ناشی از مصرف دارو نیز مبتال شود.
یکی از مشکالت دیگر جابهجایی و انتقال بیمار ،سه یا چهار مرتبه
پیوند از این نظر خوب است که یک کلیه را به صورت کامل در
مدت سه تا چهار ساعت به مرکز درمانی
اختیار بیمار قرار میدهیم .در نتیجه عالوه بر اینکه کار تصفیة خون
در طول هفته و هر بار به ّ
است .در خیلی از کشورهای پیشرفته برای بیماران خاص سرویس
را انجام میدهد ،عملکرد هورمونی هم انجام میدهد .در بدن ما
نقل و انتقال قرار دادند که بیمار را از منزل تا مرکز درمانی همراهی
یکسری هورمون وجود دارد که در رشد و نمو ،تنظیم فشار خون
متأسفانه کشور ما این شرایط را ندارد و باید همراهان بیمار
میکند.
و کلسیم و همچنین در خونسازی و استخوانسازی تأثیرگذارند .در
ّ
تقبل کنند.
دیالیز تنها کار تصفیة خون انجام میشود و باقی عملکرد هورمونی
مسئولیت نقل و انتقال بیمار خود را ّ
آمپولهایی که برای خونسازی باید تزریق کنند و داروهایی که
کلیه را با دارو جبران میکنیم.
حد زیادی با بیمه پوشش داده میشود ،ا ّما باز
تا
کنند،
مصرف
باید
دیالیز روش دیگری است که مورد استفاده قرار میگیرد و بار مالی
ّ
هزینة درمانی دارد .اینکه این بیماری صعبالعالج و به نوعی معلولیت
زیادی برای سیستم درمانی هر کشور دارد .امروزه یکی از بحرانهایی
حساب میشود ،از لحاظ روحی روی بیمار خیلی تأثیر میگذارد؛ به
که وجود دارد ،این است که تعداد بیماران دیالیزی در حال افزایشاند.
همین دلیل این دسته بیماران نیاز به مراقبت روحی و روانی بیشتری
حد توان با صرف بودجه و استفاده از کمک
تالش بر این است که تا ّ
دارند .اگر فردی قرار است دیالیز را انجام دهد و تصمیم به پیوند دارد،
خیر ،این بیماران را تحت پوشش قرار دهند.
افراد ّ
بهتر است هرچه زودتر برنامة پیوند را پیگیری کند.
دو نوع دیالیز داریم :یکی دیالیز صفاقی که به وسیلة لولهای که

7

و کالم آخر...؟

جدی بگیرند که به
باز توصیه میکنم که همه مصرف مایعات را ّ
معنی مصرف مایعات رقیق است ،ازجمله آب ،دمنوش ،عرقیات ،چای
سبز و چای کمرنگ.
جدی بگیرند و تا جایی که قادرند ،سعی کنند
دوم افزایش وزن را ّ
که وزن خود را تعدیل کنند .برای کنترل فشار خون نیاز به مراجعه به
ما ندارند .با مراجعه به کلینیک و درمانگاههای اطراف منزل خود برای
کنترل فشارشان اقدام کنند .مصرف مس ّکن و دارو به صورت خودسرانه
میتواند عوارض عمدهای داشته باشد .ورزش نیز بسیار مهم است ،ولی
ورزشهای ناگهانی و سنگین میتواند عوارض غیرقابل جبرانی داشته
باشد ،بنابراین همه چیز باید متعادل و آهسته انجام شود.
نکتة آخر دربارة بانوانی است که قرصهای پیشگیری از بارداری
استفاده میکنند .به یاد داشته باشند که امکان افزایش فشار خون
دارند .بنابراین در صورت استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری
اگر دچار فشار خون باال شدند ،آن را یک علّت بدانند و حتماً با پزشک
خود مشورت کنند.
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 30فروردین سالروز تولد زپکش انمدا ر اریان
حکیم جرجانی
و
روز علوم آزمایش گاهی مبارک باد

نشانی :کلینیک بیمارستان رازی و کلینیک بعثت

دیر خوابیدن سبب افزایش
وزن میشود!

تا گرسنه نشدهاید ،غذا
نخورید

ایسنا :برای بسیاری از افراد ،جوانی و نوجوانی دورهای همراه با
نخوابیدنهای شبانه است ،ا ّما یک پژوهش جدید نشان میدهد که
این بیدار ماندن تا دیروقت اثراتی بر افزایش وزن افراد دارد .محقّقان
آمریکایی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و همکارانشان در دانشگاه کلمبیا
نشان دادند که هرچه یک فرد جوان یا نوجوان دیرتر به رختخواب
برود ،با احتمال بیشتری به اضافهوزن دچار میشود.
به گفتة محقّقان ،این نخستین تحقیق مشاهدهای است که
به بررسی ارتباط میان زمان خواب و تودة بدنی ( )BMIدر بین
گروههای س ّنی مختلف میپردازد .آنها دریافتند که هرچه افراد در
سنین نوجوانی و جوانی دیرتر به رختخواب بروند ،در طول یک دورة
پنج ساله وزن بیشتری اضافه میکنند .به ازای هر ساعت دیر رفتن به
رختخواب ،تودة بدنی  2.1کیلوگرم افزایش پیدا میکند.
بر اساس گزارش سازمانهای بهداشتی ،نوجوانان چهارده تا هفده
ساله نیاز دارند که در هر شبانهروز هشت تا ده ساعت بخوابند ،در
حالی که افراد جوان در سنین هجده تا  25سالگی به حدود هفت تا
ن ُه ساعت خواب در شبانهروز نیاز دارند.
نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که تنها  31درصد از
دانشآموزان دبیرستانی دستکم از هشت ساعت خواب شبانه
برخوردارند و تقریباً سی درصد از بزرگساالن گزارش میکنند که
شبها کمتر از شش ساعت میخوابند .کمبود خواب میتواند سبب
مشکالتی برای سالمتی باشد .خواب ناکافی حتّی میتواند خطر ابتال
به سرماخوردگی را افزایش دهد و منجر به بروز نشانههای اولیة
ی قلبی شود .نتایج این پژوهش در مجلّة  Sleepمنتشر شده
بیمار 
است.

سالمتنیوز :تازهترین پژوهشهای محقّقان غربی مؤیّد این
توجه
دستورالعمل اسالمی است که تا گرسنه نشدهاید ،غذا نخورید .با ّ
به تن ّوع خوراکیهایی همچون چیپسهای سیب زمینی با طعمهای
مختلف ،انواع شکالت و چیزبرگرهای دوبل -که در زندگی مدرن
و با تبلیغات گسترده برای ایجاد حداکثر ّ
طراحی شدهاند-
لذت ّ
مصرفکنندهها هر روز با تحریک به خوردن بمباران میشوند .به
عبارت دیگر ،برخالف جوامع س ّنتی ،هدف مردم از خوردن اغلب رفع
گرسنگی نیست ،بلکه خوردن به دلیل در دسترس بودن خوراکیهای
لذیذ در تمامی ساعات شبانهروز است.
به گزارش مدیکال اکسپرس ،نتایج پژوهش جدیدی که در
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منتشر شد ،نشان میدهد که گرایش مصرفکنندگان امروزی به خوردن
در اوقاتی که گرسنه نیستند ،به سالمتی آنها آسیب میرساند .در
جریان این پژوهش ،از  45دانشجوی داوطلب خواسته شد که پس از
تعیین سطح گرسنگی خود ،یک غذای سرشار از کربوهیدرات بخورند.
برای اندازهگیری میزان اثرگذاری غذا بر سالمت افراد مورد بررسی،
سطح گلوکز خون آنها در فواصل ّ
منظم پس از غذا خوردن اندازه
گرفته شد .سطح گلوکز خون این افراد پس از مصرف غذای حاوی
توجه به تأثیر باال رفتن دفعی
کربوهیدرات رو به افزایش گذاشت .با ّ
ً
سطح گلوکز خون بر تخریب سلولهای بدن ،عموما بهتر است این
افزایش نسبتاً جزئی باشد .براساس یافتههای این تحقیق ،افرادی که
متوسط گرسنگی شروع به خوردن غذا میکنند ،در قیاس
با میزان
ّ
با کسانی که گرسنه نیستند و لب به غذا باز میکنند ،سطح گلوکز
پایینتری دارند و در نتیجه در شرایط سالمتری قرار دارند.
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کمـردرد؛

                    بزرگترین آسیب خانهتکانی

دکتر علیرضا مقتدری

*

کمردرد بزرگترین مشکلی است که افراد هنگام خانهتکانی با آن مواجه میشوند .برای خانهتکانی ایمن و کاهش کمردرد
مهمی در بروز و تشدید کمردرد است .توصیه میشود که با برنامهریزی و تقسیم
راهکارهایی وجود دارد .استرس عامل ّ
مدت زمان محدود خودداری کنید؛ امور مربوط به خانهتکانی
در
کار
زیاد
حجم
کار و زودتر شروع کردن کارها از انجام
ّ
را مرحله به مرحله انجام دهید و از وارد کردن فشار و استرس زیاد به خود و دیگران جلوگیری کنید.
متأسفانه
هرچند خانهتکانی برای رعایت و حفظ بهداشت خانه و تغییر در روحیة افراد خانواده ضروری و مفید است ،ا ّما ّ
بسیاری از زنان در این ایّام فشار مضاعفی به جسم خود وارد میآورند و بدون رعایت موارد بهداشتی و حفاظتی ،سالمت
خود را به خطر میاندازند .بنابراین نباید فراموش کرد که خانهتکانی -که جزو س ّنتهای زیبای ما ایرانیان بهخصوص در
روزهای پایانی سال است -اگر با رعایت نکات ایمنی همراه نباشد ،ممکن است تبدیل به عوارض زیادی شود .از مهمترین
حوادث و مشکالت خانهتکانی میتوان به دردهای اسکلتی -عضالنی مانند کتفدرد ،گردندرد ،کمردرد ،مسمومیتها و
عوارض ریوی مانند تنگی نفس ،آسم ،بیماریهای پوستی ،سوزش و خارش پوست دست ،سقوط از بلندی مانند نردبان
و پشت بام ،لیز خوردن و برقگرفتگی اشاره کرد .به هر حال گاهی در خانهتکانیهای آخر سال ،حوادثی اتّفاق میافتد
که تلخی آن میتواند شیرینی تعطیالت سال نو را از بین ببرد؛ حوادثی که بهراحتی میتوان از آنها پیشگیری کرد.
توجه کنید:
قبل از خانهتکانی به این موارد ّ
مدتی با حرکات ورزشی،
• بهتر است قبل از شروع کار ّ
نرمشی و کششی اندامهای فوقانی و تحتانی بدن را برای کار
آماده کنید.
• هنگام جابهجا کردن وسایل منزل ،پاک کردن شیشهها
و گردگیری از وارد کردن بیش از اندازة فشار به کمر باید
خودداری کرد.
• هنگام برداشتن اجسام از روی زمین یا جابهجا کردن
آنها ،پشت خود را باید صاف نگه داشت و قوز نکرد.
• برای برداشتن اجسام روی زمین باید زانوها را خم نمود و
تحمل وزن جسم ،به عضالت پای خود تکیه کرد.
برای ّ
• هنگام بلند کردن اجسام سنگین باید اول پاها را به اندازة
عرض شانهها باز کرد و بعد جسم مورد نظر را بلند کرد؛ این
عمل موجب حفظ تعادل بدن میشود .در صورت بلند کردن
خاصی ،هرگز باالتنة
جسم سنگین ،برای چرخش به جهت ّ
ّ
محل کمر به آن سمت نچرخانید ،بلکه تمام بدن را
خود را از
ّ
محل پاها به آن سمت برگردانید.
از
• اشیاء سنگین را بهسرعت و با یک حرکت سریع و ناگهانی
از روی زمین بلند نکنید.
• هرگز نباید در حالی که جسمی را با یکی از دستها بلند
کردهاید ،سعی کنید که با دست دیگر جسم سنگین دیگری
را بلند کنید.
• اگر فردی اصرار دارد که هر دو بار را همزمان حمل کند،
ابتدا باید باری را که در دست دارد ،زمین بگذارد و سپس هر
دو جسم را بهطور همزمان و با هم بلند کند.
• گذاشتن و برداشتن اشیاء در نقاط دور از دسترس ،باالی
سر و به فاصلة زیاد از کمر و تنه باعث کمردرد میشود.
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• برای جابهجایی بارهای سنگین بهویژه بار بیش از بیست کیلوگرم ،از کمک یک یا دو فرد دیگر استفاده کنید.
جدی به عضالت میشود؛ برای کاهش آسیب شانه و گردن باید از زیرپایی
• انجام کار در ارتفاع باالتر از شانه یا پایینتر از لگن باعث آسیب ّ
مدت طوالنی باالتر از شانه قرار نگیرند.
یا نردبان استاندارد استفاده شود تا دستها به ّ
مدت کوتاهی باید سر را پایین
• برای پاکسازی بخشهای فوقانی در ،پنجره و دیوار یا سقف به ازای هر دو تا سه دقیقه کارّ ،
انداخت و به حالت استراحت قرار داد.
تخصصي درد از آلمان
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز و فلوشيپ فوق
*
متخصص ّ
ّ
ّ

Email: moghtaderia@yahoo.com
www.drmoghtaderi.ir

جلوگیری از آسیبهای تن ّفسی
مواد شیمیایی
با
ّ

صدای پای بهار که میرسد ،همگام با طبیعت،
مردم کشورمان به پیشوازش میروند .غبار از دل و جان
و کاشانة خود میشویند و به امید روزهای بهتر ،سال
نو را با پاکی ،صفا و صمیمت آغاز میکنند .در این
میان س ّنت دیرینة خانهتکانی در روزهای قبل از
شروع سال نو ،در خانوادههای ایرانی جایگاهی ویژه
دارد .بر همین اساس استفاده از موا ّد پاککنندة
شیمیایی هم در واپسین روزهای سال به اوج
*
عذرا غیبی
خود میرسد .اکثر مردم از آسیبهای تن ّفسی
جرمگیرها و لولهبازکنها و در کل موا ّد شیمیایی ّ
اطالع درستی ندارند،
بنابراین پیشگیریهای الزم از آسیبهای تن ّفسی را انجام نمیدهند.
در مواجهه با هر ما ّدة شیمیایی بهخصوص شویندهها و پاککنندهها باید
احتیاط کافی لحاظ شود .در سالهای اخیر به دلیل استفاده از موا ّد قویتر
برای پاککنندگی بهتر ،آسیبهای ایجاد شده از طریق این مواد نیز افزایش
توجه بیشتر از این آسیبها در امان ماند.
یافته است .البته میتوان با ّ
بیشتر مردم از روی ناآگاهی با ترکیب شویندههای مختلف با هم به منظور
پاککنندگی بهتر ،ناخواسته باعث ایجاد واکنشهای شیمیایی خطرناکی
میشوند که موجب متصاعد شدن بخارهای خطرناکی میشود که برای سیستم
تن ّفسی بسیار مضر است .در بعضی از موارد استنشاق این بخارها حتّی منجر
به فوت نیز شده است.
ّ
توجه به موارد
سی
ف
تن
سیستم
به
ی
جد
های
ب
آسی
از
جلوگیری
بنابراین برای
ّ
ّ
زیر الزامیاست:
توجه فرمایید .بر اساس
 قبل از خرید به ترکیبات تشکیلدهندة این مواد ّ
تجربه ،محصوالتی که موا ّد تشکیلدهنده روی آن درج نشدهاند ،خطرناکتر
از بقیه هستند.
 قبل از استفاده از این ترکیبات ،از ماسک استفاده کنید.
جدا ً خودداری کنید.
 از استنشاق بخار این مواد ّ
 بعد از استفاده از این ترکیبات ،پنجرهها را باز کنید تا بخارها خارج شوند .به این نکته
سمیبیبو هستند.
ّ
توجه داشته باشید که بعضی از بخارهای ّ
شدت خودداری کنید.
 از ترکیب این مواد با هر ما ّدة دیگری حتّی آب به ّ
* دانشجوی دکترای شیمی
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کهـیر؛

آلرژی پوستی شایع

در عارضة کهیر ،سلولها هیستامین را بسیار آسانتر از آنچه باید ،آزاد میسازند،
مهمیاز آزمایشهای اولیه ،تالش برای یافتن دلیل این مسئله
بنابراین بخش ّ
است .اغلب بر این باورند که کهیر ناشی از آلرژی است ،ولی در واقع در کهیر
حاد (معموالً) و در کهیر مزمن (تقریباً هیچ گاه) نمیتوان علّتی آلرژیک برای
آزادسازی هیستامین پیدا کرد.

کهیر یک عارضة شایع در جهان
است که ده تا بیست درصد افراد
را در طول زندگی به شکلی از
اشکال مبتال میکند .ویژگی بارز
کهیر ،ورمهای پوستی سطحی
خارشدار به رنگ صورتی یا
تشخیص کهیر
صورتی کمرنگ ()Wheals
است که در حداکثر پنجاه درصد
مهمترین ویژگی کهیر ،بهوجود آمدن و سپس ناپدید شدن ورمهاست.
دکتر بابک قلعهباغی * بیماران با ورمهای شدیدتر
کهیرها ( )whealsتقریباً همواره خارشدار هستند و معموالً ظرف یک روز یا
پوست ،دهان و ناحیة تناسلی (آنژیو ادم) همراه است.
کمتر قبل از اینکه در جایی دیگر از پوست پدید آیند ،محو میشوند .ورمهای
ورمها بهسرعت و بدون
آنژیوادم اغلب دوام بیشتری دارند و ممکن
برجایگذاری اثری از
است باعث ناراحتی بیشتری باشند.
جنبة مثبت کهیر این است که گاهی اوقات میتوان با
خود ایجاد میشوند و
ورمها ممکن است خودبهخود پدیدار
ِ
بیماری
انجام بررسیهای صحیح ،ویژگیهای اولیة یک
سپس از بین میروند.
شوند یا تنها پس از مواجهه با آغازگرهای
مرتبط مانند خودایمنی تیروئید را قبل از اینکه تبدیل
بیماران مبتال به
فیزیکی خاص مانند فشار مکانیکی یا تغییر
علل
رفع
و
درمان
کرد.
شناسایی
شود،
مشکل
به
کهیر شدید همچنین
دما تظاهر یابند .به همین دلیل است که
ممکن است با عالئم
از
معدودی
تعداد
در
تنها
را
عارضه
این
تواند
ی
م
کهیر
کهیر را امروزه به دو نوع خودبهخودی
غیراختصاصی مانند
و تحریکی دستهبندی میکنند .کهیر
بیماران درمان کند.
احساس
خستگی،
خودبهخودی عموماً ظرف  24ساعت محو
گرمای شدید ،احساس
میشود ،در حالی که کهیر تحریکی -البته
درد یا سوءهاضمه دست به گریبان باشند .کهیر و آنژیوادم
به استثنای کهیر فشاری تأخیری -ظرف یک ساعت ناپدید میشود ،بنابراین
دو ویژگی رایج عارضة آنافیالکسی (شوک آلرژی) است
طبی به
میزان دوام ورمها را میتوان همچون نشانگری سودمند در تشخیص ّ
و برخی انواع کهیر ،هرچند ندرتاً ،به آنافیالکسی تبدیل
کار برد.
میشوند .اکثر بیماران مبتال به کهیر بهسرعت بهبود
بیمار ممکن است هر دو نوع کهیر را داشته باشد .باید وضعیتهای دیگری
طی ماهها
طبی متفاوتی دارند ،شناسایی
مییابند ،ولی در تعداد اندکی از بیماران ،ورمها ّ
را که اندکی شبیه کهیر هستند ولی تشخیص ّ
یا سالها بهصورت دورهای تظاهر مییابد.
کرد ،زیرا این وضعیتها مستلزم درمان متفاوتی خواهند بود .این موارد شامل
هفته
شش
ظرف
کهیر هنگامی حاد تلقّی میشود که
واسکولیت کهیری ،آنژیوادم بدون کهیر و برخی سندرمهای بسیار نادرند که
طول
به
ت
مد
این
برطرف شود و اگر بهطور مداوم بیش از
ّ
کهیر یکی از مؤلّفههای آنهاست.
انجامد ،مزمن شناخته میشود .هیستامین واسطة اصلی
کهیر است .هیستامین یک ما ّدة شیمیایی طبیعی است که
درمان کهیر
بهطور عا ّدی در گرانولهای موجود در سلولهای آلرژی
متأسفانه
ع ّلت کهیر باید رفع یا درمان شود؛ البته اگر بتوان آن را کشف کردّ .
(ماست سل) پوست و دیگر بخشهای بدن یافت میشود.
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در اغلب موارد بهویژه در عارضة کهیر مزمن شناسایی علّت ممکن نیست .به
نظر میرسد که برخی از این بیماران ،مبتال به بیماری خودایمنی باشند .در
برخی دیگر نیز عارضة کهیر در اثر عفونت عارض میشود و در تعداد معدودی
تحمل غذایی عامل تظاهر کهیر است .در مورد بقیة مبتالیان -که
نیز عدم ّ
علّت کهیر در آنها ناشناخته است -گفته میشود که به کهیر ایدیوپاتیک
(ناشناخته) ابتال دارند .آزمایشها در حدود بیست درصد بیماران مبتال به
کهیر مزمن وجود یک آغازگر را تأیید میکنند که البته علّت زیربنایی آن
نیز نامعلوم است .دوری جستن از این آغازگر میتواند در تسکین عالئم کهیر
مؤثّر باشد.
بهطور مشابه ،اغلب میتوان عوامل تشدیدکنندهای را شناسایی کرد
که اگرچه خود باعث به وجود آمدن کهیر نشدهاند ،ولی میتوانند کهی ِر
خودبهخودی را تشدید کنند .این عوامل عبارتاند از:
ّ
تحمل غذایی ،عفونتهای مجاری تنفسی
آسپرین و داروهای دیگر ،عدم ّ
فوقانی ،گرمای بیش از حد ،لباسهای تنگ و حتّی استرس.
به حداقل رساندن مواجهه با این عوامل تشدیدکننده ،کنترل دارویی کهیر
را تسهیل میکند .برای بسیاری از بیماران ،آنتیهیستامینها بهترین درمان
محسوب میشوند ،زیرا راه حلّی ایمن و مؤثّر برای خارش و ورمها هستند.
برای برخی بیماران مصرف میزان بیشتر از معمول آنتیهیستامینها میتواند
سودمند واقع شود.
مدت قرصهای
کهیر بسیار شدید را گاهی اوقات میتوان با دورههای کوتاه ّ
استروئید یا استروئید تزریقی درمان کرد ،در حالی که کرمهای پوستی
استروئید معموالً مؤثّر نیستند .عوارض جانبی قرصهای استروئید چند
هفته یا چند ماه پس از مصرف پدیدار میشود و ممکن است شدید باشد،
مستمر آنها باید خودداری کرد .خوشبختانه داروهای
بنابراین از مصرف
ّ
گوناگون دیگری وجود دارد که میتوان آنها را در صورت عدم ثمربخشی
آنتیهیستامینها به کار برد ،ازجمله داروهای مهارکنندة سیستم ایمنی که
بروز کهی ِر خودایمنی را تعدیل میکنند.
مقابله با کهیر
بررسیها نشان داده است که کهیر میتواند بر بسیاری از جنبههای زندگی
روزانه ازجمله ف ّعالیتهای عمومی ،اعتماد بهنفس ،پوشش ،کار ،ورزش و
روابط شخصی تأثیر نامساعدی بگذارد .برای برخی افراد مبتال به کهیر ،این
محدودیتهای سبک زندگی میتواند به اندازة عالئم کهیر یعنی خارش و
ظاهر ورمها مهم و آزاردهنده باشد .باید به بیماران اطمینان داده شود که
مدت طول
بیماری بهطور طبیعی بهبود مییابد؛ البته پیشبینی اینکه چه ّ
میکشد تا بهبودی حاصل شود ،ممکن نیست .همچنین باید بیماران را آگاه
کرد از اینکه کهیر هیچگونه آسیب دائمیبه بدن نمیزند و بیماران با گذشت
زمان میتوانند به بهبودی کامل خود دست یابند.
جنبة مثبت کهیر این است که گاهی اوقات میتوان با انجام بررسیهای
صحیح ،ویژگیهای اولیة یک بیماریِ مرتبط مانند خودایمنی تیروئید را قبل
از اینکه تبدیل به مشکل شود ،شناسایی کرد .درمان و رفع علل کهیر میتواند
این عارضه را تنها در تعداد معدودی از بیماران درمان کند؛ به عبارت دیگر
اکثر بیماران مبتال به کهیر باید از دارو استفاده کنند و از عوامل تشدیدکنندة
کهیر اجتناب ورزند تا به هدف اصلی خود -که کنترل عالئم بیماری است-
نائل شوند.
متخصصان آلرژی به وبسایت
لطفاً برای اطالعات بیشتر و پرسش از
ّ
 www.iranallergy.comمراجعه فرمایید.
تخصص آسم و آلرژی
* فوق
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان ( 83هجدهمتری بنتالهدی)،
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مناسبتاهي فصلي

اگر کهیر دارید،
با آب داغ حمّام
نکنید
متخصصان میگویند که گرمای
سایت دکتر سالم:
ّ
زیاد میتواند باعث تأخیر خون شاهرگ شود و همین
مسئله است که به کهیر فرصت میدهد تا خون بیشتری
را به جریان بیندازد و احتمال گسترش کهیر را بیشتر
میکند .بر اساس گزارشهای American College
 of Allergy، Asthma & Immunologyبیست
درصد مردم جهان در طول زندگیشان حداقل یکبار
با مشکل کهیر روبهرو میشوند .بخش آزاردهندة
کهیرها نیز همان خارشهای ناشی از کهیر است که
میتواند روی کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی بگذارد.
ا ّما راههای زیادی وجود دارد که خارشهای ناشی
از کهیر مزمن را کاهش دهید ،مث ً
ال دوش گرفتن ،ا ّما
حمام کردن با آب داغ میتواند کهیر را بدتر کند،
ّ
چرا؟!
متخصصان میگویند که گرمای زیاد میتواند باعث
ّ
تأخیر خون شاهرگ شود و همین مسئله است که به
کهیر فرصت میدهد تا خون بیشتری را به جریان
بیندازد و احتمال گسترش کهیر را بیشتر میکند.
متخصصان این است که به جای آب خیلی
توصیة
ّ
حمام آب سرد استفاده کنید
یا
دوش
از
داغ،
یا
گرم
ّ
تا از این طریق خارش ناشی از کهیر را تسکین دهید.
ضمن اینکه باید از صابونها و محصوالت شویندهای
استفاده کنید که بدون عطر و مخصوص پوستهای
حساس باشند .البته محصوالت شوینده باعث کهیر
ّ
نمیشوند ،ا ّما باید ب ه اندازة کافی احتیاط کنید که
کهیر بدتر نشود.
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وسواس تمیزی و نظافت
در آستانة سال نو -كه بسياري از افراد در صدد خانهتكاني و نظافت منازل خود هستند -پرداختن به موضوع بيماري
وسواس شايد عاري از فايده نباشد .وسواس يك بيماري رواني با كيفيت اضطرابي است كه موجب اختالل در زندگي
شخص و اطرافيان او میشود .آدمي كه وسواس دارد ،ممكن است ماهيت غيرواقعي آن را بداند ،ا ّما اين خصلت غيرارادي و
اجبارگونه است و فرد بهناچار تسليم آن میشود .در مواردي فرد حتّي به ماهيت بيمورد بودن بيمارياش هم آگاهي ندارد.
ا ّما يكي از شايعترين انواع این بیماری وسواس آلودگي ،نظافت و شستشو است كه در آن فرد فكرهاي مزاحم تكراري
مبني بر آلودگي اجسام ،مكانها ،افراد و يا اعضاي بدن خود را دارد و براي رفع اضطراب حاصل از اين افكار ،دست به اعمال
مكرر دست و بدن خود
مكرر خانه يا شستشوي ّ
تكراري و وقتگير نظير شستشوي تكراري ظروف ،آبكشي وسايل ،نظافت ّ
شدت بيشتري
و اطرافيان ميزند .با اين حال رفع اين اضطراب با انجام عمل وسواسي مو ّقت است و افكار وسواسي دوباره با ّ
*
دکتر نسیم نکویی
حد گاهي ده بار در يك نوبت است؛ بعد از آن
به فرد هجوم میآورد و نتيجة آن بهطور مثال شستشوي مداوم ظرفها تا ّ
هم فرد هنوز نگران است كه مبادا شستشو خوب صورت نگرفته باشد.
البته اين فرد با فردي كه نظافت را دوست دارد و در كارش دقيق
وسواس میتواند موجب بروز پرخاشگري و بهانهجويي در فرد مبتال
است ا ّما تف ّكرش غيرمنطقي نيست و اين قضيه ،زندگي و روابطش
شود و وقت زيادي را از او بگيرد .همچنين اگر وسواس در شخصي
را مختل نكرده ،فرق
كه محوريت منزل با اوست ،روي دهد ،اكثرا ً موجب تحميل ناراحتي
دارد.
و فشار زيادي بر اطرافيان میشود و همة آنها به نوعي تحت تأثير
قرار میگيرند و مجبور میشوند که طبق ميل شخص وسواسي رفتار
كنند .اين اختالل ناشي از عوامل زيستي ،رواني و اجتماعي است.
تأثير ناقلهاي عصبي كه مهمترين آنها سروتونين است ،همچنين
انتقال بيماري از طريق عوامل وراثتي و ژنتيكي ازجمله علل ابتال به
وسواس محسوب میشوند .بهيقين نمیتوان نقش يادگيري از طريق
الگوبرداري از والدين و اطرافيان را در بروز این بيماري ناديده گرفت.
استرسهاي محيطي و فشارهاي مقطعي زندگي مانند مرگ عزيزان،
از دست دادن شغل ،تولّد فرزند و بسياري مسائل ديگر نیز ممكن
است باعث تسريع سير پيشروندگي يا شروع بيماري شوند.
وسواس اگر درمان نشود ،منجر به افسردگي،
انزواي فرد ،خستگي روحي و جسمي
فراوان ،اختالالت خانوادگي و حتّي انواع
بيماريهاي روانتني میشود و حتّي
برعكس تص ّور عمومي ،ممكن است به دليل
زيادي كه از فرد میگيرد ،باعث اجتناب وي از
و قت
حمام كردن هم بشود ،به گونهاي كه نتيجة آن
نظافت و ّ
كثيفي به جاي تميزي بيش از حد باشد.
در مواجهه با وسواس مراجعه به روانپزشك و درمان دارويي
در اكثر موارد راه اول درماني است .درمان دارويي حداقل به
مدت يك تا دو سال ادامه پيدا میكند و در موارد شديد
ّ
معموالً توصيه میشود که با درمانهاي غيردارويي مانند
شناختي -رفتاري همراه باشد ،چون در اكثر بررسیها
تأثير همراهي دو درمان بسيار مؤثّر بوده است .نتيجة
متغير است و بستگي به سير بيماري و همكاري
درمان
ّ
فرد در روند درمان دارد و ممكن است درمان این بیماری
مدت باشد.
طوالني ّ
متخصص اعصاب و روان
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،نرسیده به پول بوسار ،ساختمان دانا

تلفن33131356 :
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سالمت کودکان

بازیهـایی بـرای توانمندی كودكـان
قسمت چهارم
انتخاب اسباببازي
امروزه وسايل سرگرمي متن ّوعي براي كودكان وجود دارد .حال این پرسش مطرح میشود كه آيا بازي ابزار ميخواهد؟
كودك با دست تهي چگونه بازي كند؟ با چه چيز سرگرم شود؟ با آن چيزي كه سازندة جسم و جان ،عقل و هوش و
احساسات و عواطف اوست ،خود را چگونه مشغول كند؟ چرا بعضي از كودكان بد ادا و بهانهگير ميشوند؟ عالج بد ادا
بودن و بهانهگيري چيست؟ آيا بايد با ن ُقل و شيريني كودكان را ساكت كرد؟ آيا بايد روح تشنة كودكان را به وسيلة
همبازي و اسباببازی اشباع كرد؟
اکرم پژاوند

*

كودكان بايد در آينده چرخ عظيم
جامعة خود را به حركت درآورند و
هركدام مسئوليتي را برعهد ه بگیرند .بازي،
اسباببازي و همبازي كودكان الگوي
روشن جامعة فرداست .اگر از امروز به
تناسب مسئوليتي كه كودكان بايد عهدهدار
شوند ،اسباببازي و همبازي فراهم شود
و روح بازيطلب كودكان اشباع شود ،به
آيندة آنها خدمت بسياري شده است.
زندگي اجتماعي و بر دوش كشيدن
بار عظيم مسئوليت تجربه ،توان و تدبير
ميخواهد .اينها در يك لحظه در انسان
پيدا نميشوند و به زمينهسازي نياز دارند.

كودك را نميشود از همان دورة كودكي
به سوي واقعيتها هدايت كرد و در عين
حال نميشود كودك را از واقعيتها به
دور داشت .بازي ،اسباببازي و همبازي
مقدمة رسيدن كودك به جهان واقعيت
ّ
است .دنياي امروز به هر دليلي كه باشد،
در راه اشباع كودكان گامهايي را برداشته
است .بنابراین بايد با د ّقت و درايت در
اين راه تالش كرد و از طريق بازيها و
اسباببازيهاي مناسب ،از كودكان امروز
انسانهايي ايدهآل برای فردا ساخت.
تا حدود يك سالگي كودك براي تقليد
روزمرة
حركات ،احتياج به اشيائي از وسايل
ّ

زندگي دارد ،مث ً
ال وسايل آشپزي يكي از
جالبترين انواع وسايل براي كودك در
اين سن است ،چرا كه مادر او هم هر روز
با اين وسايل كار ميكند .مالقه ،قابلمه،
ظرف ماست و قوطي خالي چاي وسايلي
هستند كه در اين مرحله براي كودك بسيار
جالباند .بايد اجازه داد که کودک با وسايل
توجه
انتخابي خودش راحت بازي كند ،ولي ّ
شود كه اين وسايل خطرناك نباشند (مثل
كارد يا وسايل برقي و  ،)...حتّي غذا خوردن
هم براي كودك در حكم يك سفر اكتشافي
است .پس میتوان اجازه داد که گاهي هم
اگر ميخواهد غذايش را با دست بخورد.
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بازيها و اسباببازيها هم متأثّر از وضع روحي كودك هستند و هم
در مجموع شيرخوار بايد كمكم گرفتن ،لمس كردن و برداشتن يك
مؤثّر در وضع روحي او؛ به اين جهت است كه دختران عروسكبازي
شيء را با هم تمرين كند .در شروع كار نبايد بيش از يك اسباببازي
میكنند و گهواره میبندند و تمرين سرپرستي و تربيت كودكان
در اختيارش گذاشته شود ،زيرا تمركز او به هم میريزد؛ بهتر است آن
میكنند .بارها ديده میشود كه دو دختر خردسال به اصطالح
را سريع تعويض کرد تا خسته و بيحوصله نشود .همين كه اين كار
خودشان «مامانبازي» میكنند؛ يعني
را ياد گرفت ،رعايت اصول ايمني و
يكي مادر و ديگري فرزند میشود .ا ّما
سن
اهميتي خاص پيدا میكند .تناسب اسباببازي انتخابشده با
بهداشت ّ
ّ
پسران به گونهاي ديگر بازي میكنند؛
تر
س
ا
حس
كودك
دهان
در اين سن
ّ
كودك بسيار مهم است .بهترين اسباببازي
مخرب
آنان به تقليد از برنامههاي
ّ
از انگشتان اوست و هر چيزي را به آن است كه كودك را مجذوب خود میكند
تلويزيوني «تفنگبازي» و حداكثر
دهان میبرد و خيلي چيزها را از این و دوباره به سراغ آن میرود؛ تحريك و
«ماشينبازي» میكنند ،ساختمان
طريق ياد میگيرد .در گردشهاي
ّ
لذت بيشتر و بيشتري از آن كسب میكند
میسازند ،صلح و جنگ راه میاندازند،
پياده هم شيرخوار و خردسال
میتواند مطالب زيادي را كشف كند و بيشترين امكانات يادگيري را براي وي
رئيس و مرئوس درست میكنند و
و در حال بازي روي آنها تحقيق فراهم میآورد.
 . ...اگر بزرگساالن در بازي كودكان
شريك شوند و از اين رهگذر سعي
كند؛ برگ ،سنگ و ماسه ،همة اينها
كنند به صورت غيرمستقيم مشاركت داشته باشند و آموزشهای
توجه شود كه كودك بايد اشياء را در
براي كودك جالب هستندّ .
غلط را اصالح كنند ،نتيجهبخش است ،ا ّما اگر بخواهند به گونهاي
محيط طبيعي و كاربرد واقعي آنها بشناسد .براي اين منظور نبايد
عمل كنند كه كودكان احساس كنند که آزادي آنها سلب میشود،
خاصي فقط به صرف
برگ يا سنگ به اتاق كودك آورده شود يا غذاي ّ
نامطلوب است.
بازي كودك ،درست شود.
در كودكستانها ،دبستانها ،پاركها و ميادين همه نوع وسایل
تأثير گوناگون انتخاب اسباببازي
بازي وجود دارد .كودكان در منازل مسكوني خود دوچرخه ،عروسك
و ماشين دارند و با آنها سرگرم بازي میشوند .شايد علّت تن ّوع
توجه کنند -انتخاب
يكي از نكات بسيار مهم -كه والدين بايد به آن ّ
وسایل بازي در كودكستانها ،دوري مادر از كودك باشد ،زيرا مادران
سن كودك است .يك اسباببازي كه شيرخوار
اسباببازي برحسب ّ
ساعتها از كودكان خود دورند و مسئوالن كودكستان سعي میكنند
دو ماهه را سرگرم میكند ،نمیتواند يك كودك دو ساله را سرگرم
كه به شكلي اين نبود را پر كنند.
محركهاي متفاوتي نياز دارند
كند .كودكان همگام با رشد خود به ّ
تن ّوع برنامههاي كودكان و اسباببازيهاي آنها و توسعة امكانات
متغير آنها باشد .تناسب
و انتخاب اسباببازي بايد براساس نيازهاي
ّ
توجه انسان معاصر به كودكان است .هرچند
براي بازي كودكان بيانگر ّ
سن كودك بسيار مهم است .اگر اسباببازي
اسباببازي انتخابشده با ّ
ّ
ر
ث
مؤ
بازدهي
به
خوب
ت
ني
اين
تلويزيون
در رسانههاي فراگير مثل
خيلي پيشرفته باشد ،كودك نمیداند چگونه با آن بازي كند و ّ
لذت
ّ
نمیانجامد و بسياري از بدآموزيها ،خشونتها و رفتارهاي نابهنجار
زيادي از آن نمیبرد .اگر هم بسيار ابتدايي باشد ،حوصلة كودك
در قالب برنامههاي نامناسب كودك و نوجوان تلويزيون در جامعه
زود سر میرود .بهترين اسباببازي آن است كه كودك را مجذوب
آموزش داده میشود و محدود كردن تماشاي آن براي كودكان
خود میكند و دوباره به سراغ آن میرود؛ تحريك و ّ
لذت بيشتر و
ضروري به نظر میرسد.
بيشتري از آن كسب میكند و بيشترين امكانات يادگيري را براي وي
نوع اسباببازيهايي كه كودكان انتخاب
فراهم میآورد .برخالف آنچه والدين انتظار دارند هر قدر اسباببازي
میكنند و بازيهايي كه كودكان نسبت به
تخيل كودك را بيشتر تحريك
داراي شكل غيراختصاصيتر باشد ،ق ّوة ّ
آنها گرايش دارند ،تأثير بسزايي در
میكند ،مث ً
ال شايد يك عصاي چوبي موجود در منزل بيشتر از يك
روحيه ،اخالق و شخصيت كودك
عروسك با لباسهاي گرانقيمت -كه فقط میتواند يك
میگذارد.
لاّ
شخصيت داشته باشد -به خ قيت كودك كمك
كند .كودكان خردسال به اسباببازيهايي نياز
حس آنها را تحريك كند.
دارند كه هر پنج ّ
اسباببازيها اين امكان را براي كودك
فراهم میکنند تا كودك به اكتشاف
بپردازد ،مهارتهاي حركتي و ادراكي
تخيلي خود را
را به دست بياورد ،دنياي ّ
به تقليد از دنياي بزرگساالن بسازد و به
اين ترتيب با زندگي ،كار و روابط
بزرگساالن آشنا شود.
با رشد كودك و مهارتهاي او
نوع اسباببازيهاي
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مقدمة رسيدن كودك به جهان
بازي ،اسباببازي و همبازي
ّ
واقعيت است.
مورد نياز او نيز تغيير میكند.
استفاده از اسباببازيهاي خشونتآميز چون تفنگ ،مسلسل ،نارنجك ،شمشير،
تيركمان و  ...توصيه نمیشود ،زيرا كاربردي جز آموزش خشونت ندارد .از سوي ديگر
به دليل لبههاي برنده ،نوكتيز و قطعات كوچك ،براي كودك ايمن نیست.
مهمي را ايفا كند و در نوع و طرز بازي
اسباببازي میتواند در بازي كودكان نقش ّ
كودكان تأثير بگذارد .تعداد اسباببازي يكي از عوامل مؤثّر در بازي است .هنگامي كه
كودكان تعداد كمتري اسباببازي در اطراف خود دارند ،بيشتر با يكديگر بازي میكنند
محرك عمل
و جستوخيز آنها افزايش میيابد.
ّ
متعدد بودن اسباببازي به صورت ّ
تخيلي تشويق میكند.
میكند و كودكان را به اكتشاف و بازيهاي ّ
نوع اسباببازي نيز بر بازي تأثير میگذارد ،به عنوان مثال بعضي اسباببازيها
باعث میشوند كه كودك در هنگام بازي با آنها صحبت كند .اسباببازيهايي مانند
تخيلي سوق
عروسك ،خانه ،مزرعه ،حيوانات ،ماشين و  ...كودكان را به بازيهاي ّ
میدهند.
اسباببازيهايي مانند سرسره ،نردبان و دوچرخه كودكان را به بازيهايي تشويق
میكنند كه معموالً باعث تمرين عضالت بزرگ بدن میشود .اسباببازيهايي كه شكل
كاملشدهاي ندارند و كودك میتواند به دلخواه خودش آنها را شكل دهد يا تغييراتي
در آنها ايجاد كند يا چيزي با آنها بسازد ،بيشتر مورد عالقة كودكان قرار میگيرند
و باعث خلاّ قيت آنان میشوند.
اسباببازيها میتوانند حتّي به صورت يك عامل خارجي -كه طبق آن كودك
اعمال خود را نظم میدهد -مؤثّر واقع شوند .به عنوان مثال هنگامي كه كودك با
خاصي میكند كه با ويژگيهاي
طناب بازي میكند ،خود را وادار به انجام حركات ّ
طناب مطابقت دارد ،يعني سعي میكند تا با ويژگيهاي آن سازگار شود .اين سازگاري
پيشدرآمد سازگاريهاي ديگري است كه كودك به مرور زمان به آنها دست خواهد
يافت.
عروسك يكي از اسباببازيهاي مورد عالقة كودكان است .بسياري از پژوهشگران
بر اين باورند که عروسكهاي پارچهاي -كه شكل حيوانات را دارند -به كودك آرامش
میبخشند .اين فرضيه هنوز اثبات نشده است ،ا ّما ديده میشود كه كودكان در غياب
مادر به در دست گرفتن اين نوع عروسكها يا هر شيء آشنايي گرايش دارند .عروسك
تخيلي مورد استفادة كودك قرار میگيرد و جايگزين يك كودك
بيشتر در بازيهاي ّ
بزرگسال و يا حتّي كودك بزرگتر میشود .بعضي از كودكان با عروسك بازي نمیكنند
و در بعضي از پسران ديده میشود كه به بازي با عروسك میپردازند.
* کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

نشانی :گلسار ،خیابان ن ّواب ،کوچة آبان ،ساختمان ارشان ،طبقة دوم
تلفن33110709 :
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دو دقیقه لیلی
روزانه هم
میتواند
باعث
تقویت
استخوان
شود!
ایرنا :محقّقان انگلیسی میگویند :فقط
دو دقیقه جستوخیز کردن در روز میتواند
سبب تقویت استخوانها و کاهش خطر
شکستگی استخوان شود.
محقّقان دانشگاه الخ بور انگلیس در جریان
متوجه شدند که جستوخیز
یک پژوهش
ّ
کردن به پیشگیری از شکستگی لگن در
افراد مسن کمک میکند .محقّقان معتقدند
که فقط روزی دو دقیقه جستوخیز کردن
میتواند سبب تقویت استخوانها در ناحیة
لگن شود و خطر شکستگی استخوان بر اثر
افتادن را کاهش دهد.
این بررسی همچنین نشان داد که روزی
دو دقیقه جستوخیز کردن بعد از یک سال
موجب تقویت تراکم استخوان نیز میشود.
نازک شدن استخوانها بر اثر افزایش سن و یا
پوکی استخوان -که حدود سه میلیون نفر در
انگلیس به آن مبتال هستند -با افزایش خطر
شکستگی استخوان ارتباط دارد .بنابراین این
یافتهها میتواند پیامدهای عمدهای برای
مدیریت این وضعیت داشته باشد.
محقّقان دانشگاه الخ بور  34مرد  65تا
 80ساله را مورد بررسی قرار دادند .این افراد
مدت یک سال از یک برنامة ورزشی
برای ّ
که شامل جستوخیز کردن با یک پا (لیلی
کردن) میشد ،پیروی کردند .نتیجة این کار
افزایش هفت درصدی در تودة استخوانی
بخشهایی از پوستة خارجی استخوان و نیز
تراکم الیة اسفنجی استخوانی را که در زیر
آن قرار دارد ،نشان داد .مهمتر اینکه محقّقان
متوجه بهبودهایی در نازکترین مناطق
ّ
استخوان شدند که بعد از افتادن در معرض
بیشترین خطر شکستگی قرار دارد.

سالمت کودکان

16

مجلة پزشکی
اسفند  -94فروردين95

قصهگویی بر رشد و خالقیت کودکان
تأثیر ّ
قسمت اول
قصهگويي
يكي از مهمترين خاطراتي كه هر يك از ما به عنوان والدين امروزي ،در ذهن خود داريمّ ،
پدران و بهويژه مادرانمان است؛ خاطرهاي كه ميتوان گفت بنيان روحي ،رواني و اخالقي ما بر
قصهگويي والدين میتواند در اصالح بدرفتاريهاي كودك ،سهم
مبناي آن شكل گرفته استّ .
قصه میتوان كودك را نصيحت كرد ،از انجام يك كار نكوهيده و زشت
زیادي داشته باشد .با ّ
قصه و راوي آن نيز بايد داراي
ولي
نمود،
تشويق
شايسته
و
خوب
عمل
نهي كرد و يا به انجام يك
ّ
حد ممكن برسد .در اين مقاله قصد داريم دربارة
شرايطي باشند تا اين تأثيرگذاري به باالترين ّ
اين شرايط بهصورت مختصر صحبت كنيم.
نگین اسماعیلزاده

*

قصهگويي چيست؟
هدف از ّ
قصهگويي دنبال میكنند ،متفاوت است.
اهدافي كه والدين با ّ
درازمدت صورت میگيرد ،مانند گفتن
قصهگویی با اهداف
ّ
گاهي ّ
قصهگویی هدفي
است
الزم
گاه
ولي

،
اخالقي
و
تربيتي
قصههاي
ّ
ّ
مدت و آني را دنبال كند ،مانند يك تغيير آني در كودك .براي
كوتاه ّ
نمونه گاهي والدين قصد دارند كودك خود را به گونهاي آرام كنند كه
با آرامش بيشتري در يك مهماني حاضر شود .در اين صورت والدين
قصهاي تعريف كنند كه او را به بازيهاي حركتي تحريك كند تا
بايد ّ
انرژياش تخليه شود و كودك براي مهماني شب ،ديگر ميلي به انجام
بازيهاي پر سروصدا نداشته باشد.

قصهگویی آن است كه نصيحت والدين در قالب
نكتة بسيار مهم در ّ
قصه
قصه ،نبايد به گونهاي باشد كه كودك ،هدف والدين خود از بيان ّ
ّ
قصه میگويند ،او روح
برايش
كودك،
والدين
وقتي
بفهمد.
راحتي
ه
ب
را
ّ
و جان و حواسش را در اختيار آنها قرار میدهد و با تمام وجود ،به
قصه ،كمي ق ّوة
قصة آنها گوش میكند .حال اگر والدين در بيان ّ
ّ
قصه را به گونهاي
توانند
ی
م
،

بگيرند
كار
به
را
خود
ذوق
و
خالقيت
ّ
طراحي کنند كه به بهترين شكل ،به اهداف تربيتي مورد نظر خود
ّ
قصهگويي ،با مطرح كردن
دست پيدا كنند .والدين میتوانند در حين ّ
قصه ،فكر و ذهن كودك را در جهت رسيدن به
پرسشهايي از متن ّ
قصه هدايت كنند.
هدف نهايي ّ
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يكي از اشتباهات رايج والدين در
قصه براي كودكان اين است كه
بيان ّ
براي گرفتن يك نتيجة تربيتي ،محيط
قصهگویی را به كالس سخنراني و درس
ّ
اخالق براي كودك تبديل میكنند و با
اين كار ،عالوه بر اينكه اشتياق كودك را
قصهگویی از بين میبرند،
براي همراهي در ّ
موجب عدم دستيابي او به اهداف تربيتي
مورد نظر نيز خواهند شد .كودكان عاشق
قصههاي داستاني محض هستند و والدين
ّ
هم بايد از اين فرصت ،به بهترين شكل
ممكن در جهت ارائة نكات اخالقي به
كودك استفاده كنند.
قصه بگوييد!
با احساس ّ
قصه بر
يكي از شرايط تأثيرگذاري ّ
كودك ،بيان كردن آن با احساس است.
قصه را تنها براي رفع تكليف و
اگر والدينّ ،
بدون هيچ گونه احساسي بهطور روزنامهوار
قصه و
بخوانند ،كودك هيچ بهرهاي از ّ
مفاهيم اخالقي آن نمیبرد و حتّي ممكن
است زمينة خستگي و احساس تن ّفر او از
قصه نيز فراهم شود .والدين میتوانند با
ّ
تغيير صداي خود به جاي شخصيتهاي
اصلي داستان و كمك گرفتن از كودك
قصه جان دهند
براي بازي در يك نقش ،به ّ
قصه كنند .اين
و كودك را نيز وارد محيط ّ
كار همچنين موجب رشد خالقيت كودك
قصه ،تأثير
میشود و سبب میشود که ّ
مطلوبي در آموزش مفاهيم اخالقي به
كودك داشته باشد.
قصه بايد باعث ارتقاي شخصيت
ّ
كودك شود.
قصه به كودك
والدين بايد در گفتن ّ
خود به گونهاي برخورد کنند كه موجب
ارتقاي شخصيت كودك شود .در برخي از
قصهها والدين میتوانند به جاي شخصيت
ّ
اصلي داستان ،از نام كودك خود استفاده
كنند؛ البته به شرطي كه قهرمان داستان،
ارزشهاي اخالقي مثبتي داشته باشد .اين
كار باعث میشود که كودك با احساس
بهتري ادامة داستان را دنبال كند .يكي
قصهگویی آن
ديگر از كارهاي والدين در ّ
قصه ،با
محيط
است كه كودك خود را در
ّ
صحنههايي مواجه كنند كه او در محيط
واقعي ،از مواجه شدن با آن صحنهها
احساس وحشت میكند و در ادامة داستان،
والدين بايد كودك خود را در صحنههاي
وحشتآور ،پيروز نشان دهند ،براي مثال
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اگر كودكي از امتحان رياضي وحشت دارد،
قصهاي با
والدين میتوانند با بيان كردن ّ
محمد با تالشي كه كرده
اين انتها ...« :و
ّ
بود ،توانست در امتحان رياضي پايان سال،
با نمرة خوبي قبول شود» ،زمينة باال رفتن
اعتماد به نفس كودك خود را در مواجه
شدن با امتحان رياضي فراهم کنند.
البته نكتهاي كه والدين حتماً بايد به
توجه كنند ،این است كه نبايد در بيان
آن ّ
قصهها ،از موضوعات خيالي استفاده
اين ّ
كنند ،براي مثال اگر والدين در مثال قبلي،
از موجودات خيالي مانند غول چراغ جادو
محمد
براي مو ّفقيت كمك بگيرند ...( :و
ّ
توانست با كمك غول چراغ جادو در
امتحان رياضي پايان سال ،با نمرة خوبي
قبول شود) ،اين موضوع در ذهن كودك
نقش میبندد كه او به خودي خود ،توانايي
كسب نمرة خوب در امتحان رياضي را
ندارد و تنها با كمك عوامل خيالي میتواند
چنين مو ّفقيتي را به دست آورد.
قصهها به کودکان راه حلهایی
ّ
ارائه میدهند که غیرمنتظره،
شگفتانگیز و مثبت هستند.
قصهها میتوانند از نظر تربیت اجتماعی،
ّ
عاطفی و اخالقی نیز مؤثّر واقع شوند و
مقررات ،هنجارهای اجتماعی
بسیاری از ّ
و دستورالعملهای زندگی را منتقل
کنند .چگونگی روبهرو شدن با مشکالت،
ّ
حل آنها و بسیاری از الگوهای رفتاری
در گروهها و طبقههای مختلف اجتماعی
و س ّنی در داستانها بیان میشود .اگر
والدین یا درمانگران قادر به فهم افکار
سری کودک یا شناسایی احساسات پنهان
ّ
او باشند ،هر اندازه تفسیرهای انجامشده
نیز درست باشد ،باز این فرصت از کودک
گرفته میشود که خود از طریق شنیدن
پیدرپی داستان و تف ّکر دربارة آن به
احساس رویارویی مو ّفقیتآمیز با مشکل
خود دست یابد .به همین دلیل است
که رویکردهای داستانی به رواندرمانی
قصهها در چگونگی رفتار
تأکید دارد و ّ
و واقعیتهای کودکان نقش مؤثّری ایفا
میکنند.
برخی از مسائل کودکان یا مشکالت
عاطفی و رفتاری آنها از ضعف آگاهی
و بهره نبردن از مهارتهای اجتماعی،
الگوی کالمی صحیح ،رفتارهای
جامعهپسندانه ،مهارتهای ارتباطی و
دوستیابی ،مسئولیتپذیری و  ...ناشی
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میشود؛ پس آموزش این مهارتها به
این کودکان ممکن است تا حدودی
از بروز این مشکالت پیشگیری کند.
درمانگران و روانشناسان کودک میتوانند
قصه در
ّ
جدیت بیشتری برای استفاده از ّ
مداخلههای درمانی کودکان و نوجوانان
نشان دهند و والدین و معلّمان هم بهتر
قصههای
است که استفادة گستردهتر از ّ
هدفدار را در برنامههای آموزشی و تربیتی
کودکان بگنجانند ،بهخصوص که این کار
خاص
در س ّنت تربیتی فرهنگ ما جایگاه
ّ
خود را هم دارد.
در اینجا چند نمونه از راهبردهای
مهارتهای اجتماعی را ذکر میکنیم که
مربّیان میتوانند برای آموزش آنها از
داستان استفاده کنند و برای اینکه کودک
مطالب را بهتر درک کند ،از سؤالهای
نیمهسازمان یافته نیز کمک بگیرند .این
راهبردها به کودکان پرخاشگر کمک
میکند تا تمایالت و رفتارهای پرخاشگرانة
خود را مهار کنند:
 پیوستن به ف ّعالیتهای دیگر
 ابراز خشم با لحنی آرام
 ترک صحنه
 نپذیرفتن تقاضاهای دیگران به
شیوهای مؤ ّدبانه
 یادآوری سودمندی و مزایای رفتار
مناسب
 نادیده انگاشتن رفتار نامطلوب
دیگران
 استفاده از جملههای تلفیقی
 همدلی کردن.
تخصصي روانشناسی
* دانشجوي دكتراي
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،کوچة آبان ،ساختمان
ارشان ،کلینیک مشاورة بهار
تلفن33110709 :
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نکاتی کاربردی برای کنترل و تنظیم خواب کودکان

نازنین عاطفی

*

خواب بخشی ضروری از یک زندگی سالم است و باعث میشود که بدن ما برای انجام اعمال مهم آماده
بلندمدت میشود و از تأثیر آسیبهایی که در طول روز به ما میرسد،
شود .خوابیدن سبب تقویت حافظة
ّ
جلوگیری میکند.
خوابیدن کودکان با بزرگساالن متفاوت است و کودکان به مقدار بیشتری خواب نیاز دارند .کمخوابی در
توجه
کودکان باعث خستگی آنها میشود .کودکانی که دچار کمبود خواب هستند ،دچار مشکالتی در ّ
بچهها بدون مشکل خواب راه قطعی و مع ّینی ندارد ،ا ّما همة والدین
و رفتار نیز میشوند .بزرگ کردن ّ
بچهها توانایی خوب خوابیدن را دارند؛ رمز کار این است که برای پرورش دادن عادات
باید بدانند که اکثر ّ
ّ
خوابیدن خوب ،از بدو تولد شروع کنید.

در زیر به خالصهای از چند راه برای کمک به راحتتر
خوابیدن فرزندتان اشاره میکنیم:

1

ساعات خواب ّ
منظمی را برای کودکتان در
نظر بگیرید .ساعات خواب کودک باید ثابت
باشد .یک ساعت خاص را در نظر بگیرید
و اولین بار کودک خود را تشویق کنید تا
در آن ساعت خاص به رختخواب برود و شبهای دیگر،
حتّی تعطیالت آخر هفته آن ساعت را معیار فرارسیدن
زمان خواب کودکتان قرار دهید .برای بیدار شدن از
توجه داشته باشید
خواب نیز همین روش را ادامه دهیدّ .
که هر قدر کودکتان زودتر از خواب بلند شود ،بهتر است،
زیرا تا شب کام ً
ال خسته میشود و حدودا ً همان ساعت
مقرر به خواب میرود.
ّ

2

برای اینکه کودک زودتر خسته شود و به
خواب برود ،توصیه میشود او را به ف ّعالیت
طی روز تشویق کنید .کودکانی که
بدنی در ّ
طی روز ف ّعالیت کافی انجام نمیدهند و
در ّ
انرژی خود را تخلیه نمیکنند ،دچار بیخوابی میشوند.

3

س خواب کودک باید راحت و مناسب
لبا 
باشد .کودک را باید در حالت خوابآلود
ا ّما هنوز بیدار به رختخواب گذاشت تا در
رختخواب ب ه خواب رود .اگر اجازه داده شود
که کودک هرکجا خوابش گرفت ،بخوابد ،شکستن این
ی که کودک در طول
عادت بسیار مشکل است .در صورت 
شب مرتّباً میغلتد ،بهتر است او را از رختخواب بیرون
تحرک کم مانند مطالعه کردن
آورید و به یک ف ّعالیت با ّ
مجددا ً پس از بیست تا سی دقیقه او را
مشغول کنید و ّ
به رختخواب بازگردانید.

4

خواندن داستان برای کودک نوپایتان ،برنامة فوقالعاده
آرامشبخشی برای اوست ،بهخصوص اگر داستان مورد عالقهاش را
توجه داشته باشید که کودک شما با بزرگتر
انتخاب کرده باشیدّ .
شدن ،داستانهای بیشتر و متن ّوعتری از شما میخواهد.

5

رختخواب فقط برای خوابیدن است و در محدودة آن کودک
نباید به بازی کردن ،غذا خوردن یا مشاهدة تلویزیون،
بازیهای رایانهای و ویدیویی یا صحبت کردن با تلفن
بپردازد .در زمان خواب این وسایل باید خاموش باشد .در
عوض وسایل و ابزاری که برای کودک ایجاد امنیت و آرامش میکند مانند
عروسک ،اسباببازی یا پتوی خاص را میتوان در اختیار او گذاشت.

6

توجه
درست قبل از ساعت خواب،
ّ
کودکتان را به این مسئله جلب کنید
که روز در حال تمام شدن است .ممکن
است کودک شما هنوز برای قضاوت
خیلی کوچک باشد .بنابراین بهطور مثال اگر بگویید
پنج دقیقه بیشتر به زمان خواب نمانده ،احتماالً برایش
قابل درک نخواهد بود .در عوض با ربط دادن موارد
گوناگون به یکدیگر میتوانید زمان را به کودکتان
بیاموزید .برای شروع اولین قسمت از برنامة ّ
منظم
خواب ،اسباببازیها را جمع کنید و به این ترتیب
برنامة ّ
منظمتان را با عالمتی که حاکی از تمام شدن
روز باشد ،شروع کنید .برخی از والدین نزدیک شدن به
زمان خواب را با استفاده از زنگ ساعت گاز آشپزخانه
نشان میدهند .به این ترتیب کودک یاد میگیرد که
صدای زنگ به معنی زمان خواب است .از آنجا که
کودک میداند شما نمیتوانید با گاز و دستگاههایی از
این قبیل بحث کنید ،پس به شیء سوم شخص اجازه
داده میشود تا زمان را اعالم کند و میل به اعتراض را
کاهش دهد.
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7

حداقل دو ساعت قبل از خواب ،شام کودک را آماده کنید تا بخورد .این کار سبب
هضم نسبی غذا میشود و کودک با معدة پر به رختخواب نمیرود ،زیرا معموالً
معدة پر سبب بدخوابی میشود .توصیه میشود از مصرف غذاهای پرکالری در وعدة
شام اجتناب شود .همچنین مصرف زیاد موا ّد قندی در وعدة شام کودکان توصیه
تحرک بیشتر در
نمیشود ،زیرا مصرف قند زیاد قبل از خواب ،سبب افزایش انرژی و ایجاد ّ
تحرک بیشتر ،فرایند خوب خوابیدن را مختل میکند.
کودک میشود .بنابراین میل به ّ

8
9

درجة حرارت اتاق خواب کودک باید مناسب و ثابت باشد .محیط اتاق خواب بهتر
است تاریک باشد و در صورت نیاز یک چراغ خواب کوچک روشن شود.
در طول شب ،لحظات کوتاهی به کودک سر بزنید تا از سالمت او اطمینان حاصل
کنید .تهویة هوای اتاق باید مناسب و محیط خواب آرام و بیسروصدا باشد ،کودک
ی که ناراحت است ،در رختخواب گذاشت.
را نباید زمان 

سالمت کودکان

10

به والدین توصیه
تا
میشود
محیط خانه
را برای بهتر
خوابیدن کودک ساکت نگه دارند
و از ایجاد هر گونه سروصدای بلند
و صدای تلویزیون و  ...خودداری
کنند .والدین باید در نظر داشته
باشند که هیچگاه عصبانیت خود
را از بیخوابی کودک بروز ندهند،
زیرا کودک با مشاهدة هر گونه
عصبانیت ،دچار اضطراب و تنش
میشود که این اضطراب خود
سبب بدخوابی بیشتر او میشود
و چرخة معیوبی را ایجاد میکند.

* کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :رشت ،خیابان گلسار ،نبش خيابان
 ،118مهد تمام الكترونيك جاويدان
تلفن33765444-33722527:
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طب سالمندان
ّ
فواید روغن زیتون برای سالمندان

فرهنگنیوز :روغن زیتون دارای اثرات محافظتی در برابر بسیاری از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی -عروقی ازجمله دیابت ،فشار خون باال،
کلسترول باال و چاقی است .همچنین این روغن در سالمندان از سکتة مغزی جلوگیری میکند.
نتایج پژوهشی که در مجلّة نورولوژی آمریکا به چاپ رسیده ،نشان میدهد که مصرف روغن زیتون از سکتة مغزی
در افراد مسن پیشگیری میکند .سرپرست این تیم تحقیق که در فرانسه انجام شده ،معتقد است که باید توصیههای
تغذیهای جدیدی برای پیشگیری از سکتة مغزی در افراد  65سال و باالتر تدوین شود .او اضافه میکند که سکتة مغزی
در افراد سالمند بسیار شایع است و استفاده از روغن زیتون یک روش آسان و کمهزینه برای پیشگیری از این اتّفاق
محسوب میشود.
برای انجام این پژوهش ،پروندة پزشکی  7625فرد  65سال و باالتر در سه شهر فرانسه مورد بررسی
قرار گرفت .افراد شرکتکننده هیچگونه سابقة سکتة مغزی نداشتند .میزان مصرف روغن زیتون در این
متوسط و مصرف باال .این افراد از روغن زیتون
افراد در سه گروه طبقهبندی شد :عدم مصرف ،مصرف
ّ
تصفیهنشده و خالص استفاده میکردند .بعد از پنج سال 148 ،مورد سکتة مغزی به ثبت رسید.
بعد از بررسی رژیم غذایی ،ف ّعالیت فیزیکی ،شاخص تودة بدنی و سایر عوامل خطرساز سکته ،نتایج
نشان داد در افرادی که بهطور ّ
منظم و مداوم از روغن زیتون برای آشپزی و همچنین به عنوان سس
ساالد استفاده کردهاند ،خطر سکتة مغزی در مقایسه با کسانی که این روغن را مصرف نمیکردند41 ،
درصد کمتر است.
روغن زیتون دارای اثرات محافظتی در برابر بسیاری از عوامل
خطرساز بیماریهای قلبی -عروقی ازجمله دیابت ،فشار خون
باال ،کلسترول باال و چاقی است .محقّقان معتقدند اینکه کدام
ما ّدة موجود در این روغن دارای این اثرات مفید است ،تاکنون
بهدرستی مشخّ ص نشده ،ا ّما میتوان اثرات غیرمستقیم این روغن
همچون ایجاد طعم بهتر در غذاهای سالم مثل ساالد سبزیجات را
نیز در بروز اثرات سودمند آن مؤثّر دانست.

ن راضی از زندگی ،استخوانهای
زنان مس ّ
سالمتری دارند!
خبرگزاری مهر :بررسی جدید محقّقان فنالندی نشان داده است که زنان مس ّنی که از زندگی خود رضایت دارند ،استخوانهای سالمتری هم
دارند .بررسیهای قبلی نشان داده بود که بیش از نیمی از زنان باالی پنجاه سال مبتال به پوکی استخوان یا استئوپروز هستند .این بیماری میتواند
موجب شکنندگی استخوان شود و احتمال شکستگی را باال ببرد.
تحرکی و مصرف کم لبنیات است .اینک
م
ک
سیگار،
مصرف
یائسگی،
شروع
دهد،
ی
مهمترین عواملی که احتمال بروز پوکی استخوان را افزایش م
ّ
نتایج پژوهش جدیدی نشان داده است که استرس هم میتواند با تأثیر بر سوختوساز بدن احتمال بروز پوکی استخوان را بیشتر کند .محقّقان
میگویند :رفتار افرادی که افسردگی دارند هم میتواند موجب کاهش ف ّعالیتهای بدنی آنان و یا احتماالً افزایش مصرف سیگار شود و بدین وسیله
میتواند احتمال بروز پوکی استخوان را در آنها افزایش دهد.
ً
در این بررسی -که روی  ۱۱۰۰زن شصت تا هفتاد سالة فنالندی صورت گرفت -تراکم استخوان این افراد مرتّبا اندازهگیری شد .نتایج نشان داد
متوسط چهار درصد کاهش پیدا میکند .نتایج همین پژوهش نشان داد که تراکم
که در یک دورة زمانی ده ساله تراکم استخوان این زنان بهطور
ّ
استخوان در زنانی که از زندگی خود راضی بودند ۵۲ ،درصد بیش از زنانی بود که احساس نارضایتی از زندگیشان داشتند .همچنین در افراد راضی
طی دورة ده ساله ُکندتر از زنان ناراضی بود.
از زندگی ،روند کاهش تراکم استخوان در ّ
محقّقان میگویند :احساس رضایت از زندگی و روحیة خوب در زنان میتواند با تقویت رفتارهای خوب مثل افزایش ف ّعالیتهای بدنی یا عدم
استعمال دخانیات موجب محکمتر ماندن استخوانها شود.
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طرّاحی کفی هوشمند
کفش برای سالمندان!

دستیابی به روشی که فرایند
پیری را معکوس میکند!

ایرنا :اعصاب اندام حرکتی و درک پیامهای عصبی با افزایش
سن کاهش مییابد .این مسئله باعث میشود که پاها هنگام
راه رفتن موانع را احساس نکنند و بر اثر عدم تعادل ،شخص
زمین بخورد .زمین خوردن مهمترین دلیل شکستگی لگن در
سالمندان مبتال به پوکی استخوان است؛ همچنین باعث ضربه
به سر و کاهش هوشیاری میشود.
محقّقان دانشگاه هاروارد برای ّ
حل این مشکل ،یک کفی
هوشمند کفش تولید کردهاند که با تولید ارتعاشات ضعیف،
باعث تقویت اعصاب کف پا در سالمندان میشود .سالمندان
محرکهای لمسی واقع در کف
با استفاده از این کفی ّ
طبیّ ،
پا را بهتر تشخیص میدهند.
در ساخت این کفی هوشمند از یک دستگاه «پیزوالکتریک»
استفاده شده که نیروی مکانیکی حاصل از راه رفتن کاربر را
در یک باتری قابل شارژ ذخیره میکند و آن را به ارتعاشاتی
با دامنة کم تبدیل میکند .استفاده از این کفی هوشمند در
بیماران مبتال به سکتة مغزی و نوروپاتی دیابتی توصیه شده
است .نتایج این تحقیق در نشریة Physical Medicine
 and Rehabilitationمنتشر شده است.

ایسنا :بررسی محقّقان دانشگاه نیوکاسل انگلیس نشان میدهد میتوکندری
مهمی در پیری سلولها ایفا
که همان موتورخانة سلول است -نقش ّمیکند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که حذف میتوکندری از سلولها،
سطح نشانگرهای مرتبط با پیری سلولها را کاهش میدهد.
فرایند پیری به دلیل آسیبهایی است که با افزایش سن ،سلولها را
تحت تأثیر قرار میدهد و قابلیت تکثیر سلولها را کاهش میدهد .در
نتیجة این موضوع و بر اثر فرایندی به نام استرس اکسیداتیو ،سلولها
به بافت سالم اطراف خود آسیب وارد میکنند .به همین منظور ،محقّقان
میتوکندری سلول را مورد مطالعه قرار دادند .میتوکندری سبب تولید
انرژی شیمیایی در سلول میشود و سلولها را قادر میکند که وظایف
خود را انجام دهند.
در این پژوهش ،محقّقان با استفاده از مجموعهای از آزمایشهای ژنتیکی،
تمام میتوکندریهای موجود در سلولها را حذف و اثرات آن را بررسی
کردند .نتیجه نشان داد که حذف میتوکندری از سلول ،سبب جوانسازی
سلولها و کاهش نشانگرهای پیری میشود .البته این مسئله نیازمند
تحقیق و بررسی بیشتر است ،ولی نتایج این پژوهش نشان میدهد که در
معکوس کردن فرایند پیری ،مهمترین هدف ،میتوکندری سلول است .نتایج
این تحقیق در نشریة  The Embo Journalمنتشر شده است.

دی بگیرید!
شوخطبعی زیاد در سالمندان را ج ّ
سایت دکتر سالم :یکی از نشانههای مبتال شدن افراد به عارضة دمانس میتواند شوخطبعی زیاد آنان باشد .زیادهروی و غیرطبیعی بودن
حس شوخطبعی افراد میتواند عالمت هشدار
شوخطبعی و خنده میتواند شما را به این عارضه مشکوک کند .بنا بر یک پژوهش جدید ،تغییر در ّ
زودرسی برای زوال عقل باشد.
این ا ّدعا -که سلیقة ما در شوخطبعی میتواند برای پیشبینی احتمال ابتال به آلزایمر یا دیگر انواع زوال عقل به کار
رود -شاید به نظر عجیب بیاید ،ا ّما محقّقان میگویند که این موضوع میتواند ابزار ارزشمندی برای بهبود
تشخیص این بیماریها باشد.
حس شوخطبعی چهطور در افراد مبتال به
ببینند
که
بودند
مند
ه
عالق
گروه دانشگاه کالج لندن
ّ
آلزایمر (عامل اصلی زوال عقلی) و مبتالیان به دمانس فرونتوتمپورال تغییر میکند .این نوع
از بیماری بیشتر در افراد جوان اتّفاق میافتد .آسیب به قسمتی از مغز باعث تغییراتی در
شخصیت ،رفتار و فهم زبان میشود.
مشکالت حافظهای اولین عالمت هشدار دمانس فرونتوتمپورال نیست .در عوض ،افراد
در ابتدا دچار تغییرات رفتاری و شخصیتی میشوند .محقّقان دریافتند که مبتالیان به
این بیماری در مقایسه با افراد سالم و مبتالیان به آلزایمر ،دچار تغییرات سلیقهای در
مورد چیزهایی میشدند که به نظرشان بامزه میآمد .این موضوع شامل خندیدن به رویدادهایی میشد
که به نظر دیگران بامزه نمیآمد ،مثل یک ماشین که بد پارک شده بود یا سگی که پارس میکرد.
محقّقان با تجزیه و تحلیل پرسشنامهها دریافتند که مبتالیان به دمانس فرونتوتمپورال -که
شخصیتشان متأثّر شده بود -مدام یک نوع شوخطبعی «مریضگونه» داشتند که در آن بهصورت
ناشایسته به اتّفاقات حزنانگیز اخبار یا زندگی شخصی خود میخندیدند .این اتّفاق در
آلزایمریها نمیافتاد.
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سینوزیت چیست؟
سینوزیت نوعی بیماری است که در آن مخاط پوشانندة سطح داخلی سینوسها و بینی
ت هستند که
دچار التهاب میشود .سینوسها حفرههایی توخالی در استخوانهای صور 
از طریق سوراخهایی به داخل بینی راه پیدا میکنند .سینوزیت معموالً به دو نوع حاد و
مزمن تقسیم میشود؛ در نوع حاد بیماری کمتر از یک ماه تداوم دارد ،در حالی که در نوع
مزمن بیش از سه ماه به طول میانجامد.
دکتر حسام جهاندیده

*

کدام نوع سینوزیت شایعتر است ،حاد یا مزمن؟
سینوزیت حاد مشکل شایعتری است ،به طوری که بیشتر افراد
دستکم یک مرتبه به آن مبتال میشوند .این بیماری ماهیت عفونی
دارد و به دو نوع سینوزیت ویروسی و سینوزیت ناشی از باکتریها
تقسیم میشود .نوع ویروسی شایعتر است و عامل آن اغلب همان
ویروسهای ایجادکنندة سرماخوردگی هستند .سینوزیت حاد با
عالئمی مثل گرفتگی ،انسداد بینی ،خروج ترشّ حات غلیظ به رنگ
سبز یا زرد از بینی ،درد سر و صورت ،احساس فشار و درد دندان
همراه است .گاهی نشانههای دیگری از قبیل تب ،احساس خستگی،
سرفه ،اشکال در بویایی ،احساس فشار و پری در گوشها و بوی
اضافه میشود .روند بهبود هفت
بد تن ّفس نیز به آن
میبرد.
تا ده روز زمان

چه زمانی درمان ضروری است و عالئم هشدار
دهندة سینوزیت حاد چیست؟
اگر عالئم بیش از یک هفته طول بکشد یا بیماری با تب باالی
تورم چشمها و
 39درجه ،درد شدید و ناگهانی ،دوبینی ،تار 
ی دیدّ ،
تنگی نفس همراه باشد ،مراجعه به پزشک ضرورت مییابد .درمان
اولیة سینوزیت حاد ،شامل شستشوی بینی با سرم شستشو ،استفاده
مدت قطرههای
از داروهای مس ّک 
ضد التهاب و مصرف کوتاه ّ
ن و ّ
بینی است .در موارد شدید ،مصرف آنتیبیوتیک و اسپری بینی در
بهبود بیماری مؤثّر است .اگر همة این اقدامها بینتیجه باشد ،انجام
سیتیاسکن و آندوسکوپی از سینوسها الزامی است.
شستشوی بینی با سرم چه فایدهای دارد و بهترین
روش انجام آن چیست؟
ترشّ
شستشوی بینی با سرم یا آب نمک باعث پاکسازی حات آلوده
محرک از بینی میشود .بهعالوه شستشو در مرطوبسازی
و موا ّد
ّ
سینوسها و مجاری بینی نیز مؤثّر است و بررسیها نقش آن را در
بهبود کارکرد سلولهای پاکسازیکنندة بینی نشان دادهاند .برای
شستشو میتوان از یک سرنگ  30سیسی
یا بطریهای پالستیکی قابل فشردن یا
ظرفهای مخصوص شستشوی بینی -که
بیشباهت به قوری نیستند -استفاده
کرد .در صورت استفاده از سرنگ
باید هر دو تا سه هفته آن را
با یک سرنگ جدید جایگزین
کرد تا باعث انتقال آلودگی و
عفونت نشود.
تهیة محلول شستشو در
برای ّ
منزل میتوان یک تا یکونیم قاشق
چایخوری نمک خالص بدون افزودنی را
به حدود یک لیتر آب جوشیدة خنکشده اضافه
کرد .میتوان به این محلول یک قاشق چایخوری بیکربنات
تهیهشده در منزل یا سرم شستشو
(بیکینگ پودر) هم افزود .محلول ّ
باید در دمای اتاق نگهداری شود .این محلولها حداکثر تا یک هفته
قابل استفاده هستند و پس از آن باید دور ریخته شوند .دست کم
دو بار شستشو در روز ضروری است .در صورتی که بیمار همزمان از
سایر داروهای بینی مثل اسپری استفاده میکند ،شستشو باید حتماً
قبل از استفاده از دارو انجام شود ،زیرا وقتی دارو روی مخاط تمیز
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اسپری شود ،تأثیر بسیار بیشتری خواهد داشت .مقدار مایع الزم
برای شستشو را باید داخل یک کاسة کوچک ریخت ،زیرا سرنگ
استفادهشده نباید هیچ وقت با ظرف اصلی محلول شستشو یا سرم
تماس پیدا کند .میتوان برای گرم کردن سرم از ماکروفر استفاده
کرد ،ا ّما باید مواظب بود که محلول شستشو داغ نشود .برای شستشو
سر خود را روی سینک دستشویی خم کنید و مایع را به داخل بینی
بریزید .د ّقت کنید که در این حالت جهت جریان مایع باید به سمت
پشت بینی باشد نه رو به باال .بلعیدن غیرارادی اندکی از مایع شستشو
اشکالی ندارد .احساس سوزش جزئی در دفعات اول استفاده از محلول
شستشو طبیعی است.
نوع مزمن سینوزیت چه نشانههایی دارد؟
متعدد و پیچیدهتری ناشی میشود و درمان
سینوزیت مزمن از علل
ّ
و مراقبت آن نیز پیچیدهتر است .عالئم بارز آن ترشّ حات چرکی از
بیني ،ترشّ حات پشت حلق ،احساس گرفتگی بینی ،احساس درد
حس بویایی است .بیشتر بیماران از خستگی و کسالت
و کمشدن ّ
شکایت میکنند .سینوزیت مزمن به سه گروه بدون پولیپ ،با پولیپ
و سینوزیت مزمن ناشی از آلرژی به قارچها تقسیم میشود .در نوع
بدون پولیپ ،التهاب ،عفونتها و موا ّد آلرژیزا نقش دارند .ازجمله
مهم دخیل در سینوزیت مزمن میتوان به حیوانات،
موا ّد آلرژیزای ّ
کپک ،سوسک ،حشرات ریز میکروسکوپی به نام مایت ،دود سیگار و
برخی از موا ّد شیمیایی استنشاقی مثل فرمالدئید اشاره کرد .بهندرت
انحراف شدید تیغة بینی نیز میتواند در بروز سینوزیت مزمن دخیل
باشد .نوع پولیپدار سینوزیت مزمن ناشی از آلرژی شدید است و در
جراحی نیاز
آن گاه بینی به طور کامل مسدود میشود که اغلب به ّ
پیدا میکند .در نوع سوم یا نوع قارچی هم ترشّ حات غلیظ باعث
بستهشدن دهانة سینوسها میشود.
بسیاری از بیماران سردردهای خود را ناشی از
تصور تا چه حد درست است؟
سینوزیت میدانند ،این
ّ
بسیاری از پزشکان و بیماران سینوزیت را علّت سردردهای مزمن
میدانند ،ا ّما سینوزیت در موارد اندکی عامل اصلی بروز سردرد است.
در حقیقت تعداد زیادی از این افراد دچار میگرن هستند .سردرد
بیشتر در نوع حاد و همراه با تب و ترشّ ح چرکی بینی دیده میشود.
سردرد ناشی از سینوزیت معموالً به صورت یک درد مبهم یا احساس
فشار حس میشود که بیشتر دوطرفه و در ناحیة دور چشمهاست.
البته سینوزیتهای یکطرفة ناشی از انحراف شدید تیغة بینی به یک
سمت میتوانند سردرد یکطرفه ایجاد کنند.
نوع مزمن چگونه تشخیص داده و درمان میشود؟
تشخیص سینوزیت مزمن به وسیلة سیتیاسکن و آندوسکوپی
از سینوسهاست .سیتیاسکن روشی سریع و کم دردسر است که
تصویر رادیوگرافیک دقیقی از سینوسها ارائه میدهد .در روش
آندوسکوپی تشخیصی هم ،مجاری سینوسها و بینی به وسیلة تصاویر
ویدیویی کام ً
ال قابل مشاهده میشود .درمان سینوزیت مزمن دوری
از موا ّد آلرژیزا و دود سیگار ،بهعالوه شستشوی روزانة سینوسها با
سرم ،مصرف اسپریهای بینی ،آنتیبیوتیک و سایر داروهاست.
اهمیت دارد؟
آیا پرهیز غذایی و دارویی در سینوزیت ّ
طبیعی است که افراد مبتال به سینوزیت و آلرژی باید از موا ّد
غذایی تحریککننده پرهیز کنند ،ا ّما یک مالحظة ویژه ،احتمال

درمان اولیة سینوزیت حاد ،شامل
شستشوی بینی با سرم شستشو ،استفاده
از داروهای مس ّکن و ضدّ التهاب و مصرف
کوتاهمدّ ت قطرههای بینی است .در موارد
شدید ،مصرف آنتیبیوتیک و اسپری بینی
در بهبود بیماری مؤ ّثر است.
حساسیت به آسپرین است .این مشکل
ابتالی بیماران سینوزیتی به ّ
ً
خصوصاً در مبتالیان به نوع پولیپی دیده میشود و معموال به طور
همزمان ابتال به آسم هم وجود دارد .این گروه از بیماران باید از
مصرف داروهای همخانوادة آسپرین مثل ایبوپروفن و ناپروکسن هم
خودداری کنند .مصرف هر یک از این داروها میتواند عوارض بسیار
خطرناکی را به دنبال داشته باشد.
جراحی نامزد میشوند؟
چه کسانی برای ّ
برخی بیماران دچار سینوزیت قارچی ،پولیپهای مقاوم و انحراف
جراحی نیز
جراحی شوند .با این حال پس از عمل ّ
تیغة بینی الزم است ّ
بیماران باید به مصرف دارو ادامه دهند ،زیرا سینوزیت مزمن به طور
کامل و همیشگی ریشهکن نمیشود .در حال حاضر روش ترجیحی
جراحی به روش آندوسکوپی است.
در درمان این نوع از سینوزیتها ّ
این روش امکان برطرف کردن انسداد و خارج کردن بافتهای بیمار
جراحی فراهم میکند .ف ّناوریهای روزآمد با کاهش
را بدون برش ّ
حد چند میلیمتر عوارض عمل
ابزارهای
میزان خطای
جراحی در ّ
ّ
را به حداقل رساندهاند .خوشبختانه با درمانهای امروزی میتوانیم
حد زیادی کنترل کنیم و کیفیت زندگیشان را
عالئم بیماران را تا ّ
بهبود بخشیم.
متخصص گوش ،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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عینکهای مخصوص کار با رایانه
محدودة طیف قابل
دیدن خورشید از رنگ
بنفش تا قرمز را در
برمیگیرد .هفت رنگ
رنگین کمان در این
محدوده جای دارند.
طول موج کمتر از بنفش
را ماورای بنفش و بیشتر
*
از قرمز را هم مادون
عليرضا رفعتيفرد
مضرند.
چشم
برای
دو
هر
قرمز مینامند که
ّ
برخالف آنچه به نظر میرسد ،سمت آبی طیف
یعنی محدودة رنگهای آبی ،نیلی و بنفش به دلیل
ذرات پرانرژی نور از بخش قرمز و زرد آن
وجود ّ
مهمی
برای چشم خطرناکترند .بافت چشم بخش ّ
از این طیف آبی را جذب کرده ،مانع رسیدن آن
به بخشهای داخلیتر (ل ّکة زرد شبکیه) میشود،
ا ّما این مسئله بهتدریج و با باال رفتن سن باعث
تغییر رنگ عدسی چشم به رنگ زرد و نهایتاً بروز
آب مروارید خواهد شد .همچنین قرار گرفتن در
معرض طیف آبی موجود در منابع نور مصنوعی از
قبیل المپهای کممصرف ،صفحة تلویزیونهای ال
ای دی ،نمایشگرهای رایانه و تلفنهای همراه پس
از غروب خورشید با تأثیر در تنظیمات سیستمهای
عصبی ،باعث اختالل خواب نیز میشود.
ا ّما خستگی و مشکالت ناشی از کار با رایانه
یا وسایل دیگری مانند آن (تبلت ،تلفن همراه
توجه به کاربرد همهگیر و روزافزون این
و  )...با ّ
وسایل بسیار شایع است .به این مشکل اختصارا ً
 CVSیا نشانگان دید رایانه  -شامل تاری دید،
خستگی چشم و سردرد ناشی از کار با رایانه -گفته
میشود که بسیاری از استفادهکنندگان از صفحات
نمایش در پایان روز به آن دچار میشوند .بدتر
آنکه بسیاری برای جبران دید تارشان به جلو خم
میشوند یا سرشان را عقب میگیرند تا از قسمت
پایین عینکشان نگاه کنند که هر دوی این رفتارها

عامل درد در ناحیة گردن ،پشت و کمر است.
صفحات نمایشگر معموالً در فاصلة پنجاه تا شصت سانتیمتری از چشم قرار میگیرند
که کمی دورتر از فاصلة مطالعه است( .اگر این فاصله را رعایت نمیکنید ،یکی از دالیل
خستگی زودرس چشمانتان را میشود همین مسئله در نظر گرفت) .به دلیل تمرکز
خیلی زیاد هنگام کار با وسایلی مانند موبایل یا تبلت ،عارضههایی مانند اشکریزش،
قرمز شدن ،خشکی ،سوزش و تحریک چشم اتّفاق میافتد و افراد شکایت میکنند
که بعد از سه یا چهار ساعت کار با رایانه چشمانشان قرمز میشود ،درد میگیرد
و اشکریزش پیدا میکنند .در این حالت ،اشک بهدرستی روی سطح چشم توزیع
نمیشود؛ در نتیجه سطح چشم خشک میشود و واکنش قرمزی و اشکریزش بروز
میکند .پس یادمان باشد که الزم است بعد از هر بیست تا سی دقیقه کار با رایانه و
امثال آن ،چند دقیقه به چشمانمان استراحت دهیم و به شکل ارادی پلک بزنیم.
ا ّما اگر چشمتان ضعیف است ،ولی بهتازگی معاینه شدهاید و یا از سالمت سیستم
بینایی خود اطمینان دارید ،ا ّما هنوز در ازای کار طوالنی با صفحة نمایشگر رایانه یا
تلفن همراه دچار خستگی چشم میشوید ،جا دارد از عینکهای ویژة کار با رایانه -که
طراحی شدهاند -استفاده کنید.
به همین منظور ّ
عینک مخصوص رایانه عینکی است که مناسبترین قدرت عدسی را برای دیدن
صفحة نمایشگر با میدان دید صاف ،وسیع و بدون نیاز به کوشش بیش از اندازه و
غیرطبیعی تمرکز دید فراهم میکند .این عینکها بهرهوری افراد را نیز به شکل قابل
توجهی باال میبرند .عینکهای تکدید مخصوص کار با رایانه احتمال بروز تاری دید و
ّ
خستگی چشمها و حالتهای نامناسب بدن را -که باعث درد گردن و پشت میشوند -از
بین میبرند و بهراحتی و به شکل یکسان برای کاربران پیر و جوان قابل استفادهاند.
(ضد
برای راحتی هرچه بیشتر ،عدسی این عینکها دارای پوشش آنتی رفلکس ّ AR
ضد درخشش هم گفته میشود و قابلیت آن دفع
انعکاس) است .به این پوشش گاهی ّ
انعکاس نور از سطح جلویی و عقبی عدسی است که باعث خستگی چشم میشود .اضافه
شدت نور باالی سر و افزایش تمایز دید
کردن یک الیة رنگی زرد مالیم برای کاهش ّ
مضر آبی با طول
نور
جذب
برای
رنگ
سایهروشن (کنتراست) نیز توصیه میشود .این
ّ
موج کوتاه -که پیشتر به آن اشاره شد -نیز کارایی دارد.
پس اگر تمایل به استفاده از عینکهای مخصوص کار با رایانه دارید و میخواهید از
فواید کامل آن بهرهمند شوید ،پیشنهاد میکنیم تا مورد معاینة دقیق سنجش بینایی
قرار بگیرید ،چون تجویز دقیق نمرة عینک اولین گام این کار است .بهتر است فاصلة
کاری مطلوب خود از صفحة رایانه یا تلفن همراهتان را قبل از مراجعه ،اندازهگیری و
یادداشت کنید تا در محاسبة بهترین نمرة عینک مورد استفاده قرار گیرد.
* اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مطهري ،ساختمان پزشكان خيّام ،واحد  5تلفن3333۲۳۳۶ :

Email: monoptic@yahoo.com

ط ّب سالمندا ن

ویـروس زیـکا

دکتر علی طاهباز

*

این بیماری توسط ویروسی به همین نام ایجاد میشود .ویروس زیکا از سال  1950در مناطقی از آسیا و آفریقا رواج
داشته ،ولی از سال  2015در مکزیک ،آمریکای مرکزی و جنوبی و جزایز کارائیب شیوع پیدا کرد و اپیدمیهایی از
ویروس در این مناطق ایجاد شد.
ویروس زیکا از نوع آربو ویروسهاست که از طریق پشهها و بندپایان منتقل میشوند .بنابراین برای انتشار آنها در
خاصی ضروری است .پشة ناقل ویروس زیکا ،پشة آیدس ( )Aedesاست که در اکثر نقاط دنیا
یک منطقه وجود پشة ّ
وجود دارد .پشة ما ّده هنگام خونخواری از حیوان یا انسان بیمار ،آلوده میشود و سپس وقتی انسان سالمی را نیش
میزند ،ویروس را منتقل میکند .راههای دیگری هم برای انتقال ذکر شده ،ازجمله اینکه اخیرا ً موردی از انتقال جنسی
ویروس گزارش شده است.

ویروس از مادر به جنین هم منتقل میشود و میتواند منجر
به کوچک شدن مغز و جمجمه شود که به آن میکروسفالی
میگویند .بروز موارد زیاد میکروسفالی در برزیل به دنبال
مدتها نام ویروس
اپیدمی ویروس زیکا باعث شد که بعد از ّ
مجددا ً بر سر زبانها بیفتد و به همین دلیل به خانمهای حامله
ّ
توصیه میشود که از مسافرت به کشورهای آلوده ازجمله
مکزیک و برزیل خودداری کنند.
از نظر عالئم بالینی هشتاد درصد بیماران هیچگونه عالئمی
نخواهند داشت و فقط بیست درصد عالئم بالینی از خود نشان
میدهند .شایعترین عالمت این بیماری تب و بثورات پوستی
است .تب این بیماری اغلب خیلی شدید نیست .برخی بیماران
دچار دردهای مفصلی ،سردرد و التهاب و قرمزی ملتحمة چشم
میشوند .دورة مخفی ویروس یعنی زمانی که از ورود ویروس
تا پیدایش عالئم طول میکشد ،خیلی مشخّ ص نیست ،ولی از
چند روز تا حداکثر یک هفته طول میکشد.

این بیماری درمان اختصاصی ندارد و بیمار با مصرف داروهای
مس ّکن و خوردن مایعات و استراحت کافی بهبود خواهد یافت .برای
توجه به شباهت آن
این ویروس هنوز واکسنی ساخته نشده ،ولی با ّ
به برخی ویروسهای دیگر مثل ویروس تب زرد -که برای آن واکسن
تهیه
ساخته شده است -انتظار میرود که بهزودی واکسن این بیماری ّ
شود .در حال حاضر بهترین اقدام ممکن پیشگیری از آلودگی است.
برای این کار باید از مسافرت به مناطق آلوده بهخصوص در صورت
حاملگی اجتناب شود .اگر در مناطق آلوده هستیم ،در طول روز -که
پشهها بیشتر ف ّعال هستند -حتماً از لباسهای بلند و پیراهنهای
آستینبلند استفاده شود و مناطقی از بدن -که باز هستند -باید با
اسپریها یا محلولهای دور کنندة حشرات پوشیده شوند .بیمار آلوده
هم باید سعی کند در معرض گزش پشه نباشد ،چون با آلوده کردن
پشهها به ادامة آلودگی و انتشار بیماری کمک خواهد کرد .ویروس فقط
در هفتة اول بیماری در خون وجود دارد و پس از آن حذف میشود.
این موضوع دورة آلودهکنندگی انسان را برای پشه کوتاه میکند.
متخصص بیماریهای عفونی
*
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،بنبست اقاقیا،
ساختمان فرحان
تلفن33113370 :
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دو راهکار ساده برای از بین بردن سلولیت
ِ
سلولیت بدنتان شما را آزار میدهد و به هر طریقی میخواهید آن را از بین ببرید ،استفاده از قرصها و کرمهای
اگر
ّ
ضد سلولیت به هیچ وجه راه حل مناسبی نیست .واقعیت این است که تمامی محصوالتی که در حال حاضر در بازار به
ّ
ضد سلولیت و الغری موضعی وجود دارند ،هیچگونه پایه و اساس علمی ندارند و اگر هم تغییری در شما ایجاد
عنوان ّ
طراحی شده که شما بیشتر و بیشتر به خرید آن محصول نیازمند شوید .تمامی
کنند ،این تغییر ناپایدار است و طوری ّ
این هزینههایی که میکنید و ضرر و زیانهایی که با استفاده از این محصوالت میبینید ،ممکن است تغییرات کمی را
در شما ایجاد کنند و در خیلی از مواقع هم شما هیچ تغییری را احساس نمیکنید.
اگر همۀ این راههای میانبر را رفتهاید و هنوز هم برای از بین بردن سلولیت دنبال راه ّ
حل مناسبی میگردید و یا
اینکه برای اولین بار در جستجوی یک راه ّ
حل کمهزینه ،علمی و اصولی هستید؛ خوشحالم که این مطلب را میخوانید تا
*
سحر صفری
بیشتر از این ،فریب سایتهایی را که ا ّدعا میکنند با محصول خود سلولیت را در کمتر از چند ماه از بین میبرند ،نخورید.
شاید نتوان روند ایجاد سلولیت را کنترل کرد ،ا ّما دو راهکاری که تحت کنترل ماست ،رژیم غذایی و میزان ف ّعالیت بدنی است .این دو راهکار
میتواند از نظر علمی شما را توجیه کند که چگونه میشود سلولیت را از راه درست و منطقی از بین برد.
قدم اول :افزایش ف ّعالیت بدنی
همانطور که گفته شد ،ف ّعالیت بدنی سطح هورمون انسولین را
پایین میآورد .اگر شما اص ً
ال وقت باشگاه رفتن ندارید ،باید سعی
کنید که ف ّعالیت روزانۀ خود را زیاد کنید و یا از تمرین و ورزش در
خانه بیشترین بهره را ببرید .این ف ّعالیتها
باعث پایین آمدن سطح انسولین میشوند
و از کربوهیدرات و چربی به عنوان
سوخت بدن استفاده میکنند .ا ّما
متأسفانه تعداد زیادی از ما بیشتر
ّ
وقت خود را در خانه نشستهایم و
ف ّعالیتی نداریم.
به یاد داشته باشید که بافتهای
سلولیتی به خونرسانی احتیاج دارند
و نداشتن ف ّعالیت و نشستن زیاد ،روند
ایجاد سلولیت را تحریک میکند .پس
حتّی اگر شغلتان طوری است که شما
مجبورید زمان طوالنی پشت میز بنشینید،
برای خود زمانهایی را مشخّ ص کنید و از
سر جایتان بلند شوید.
اگر شما جزو افرادی هستید که وقت کافی برای ورزش کردن

دارید ،باید یک برنامة ّ
منظم و هدفمند برای خود در نظر داشته
باشید .بسیاری فکر میکنند که ورزشهای استقامتی مانند دویدن،
شنا کردن ،دوچرخهسواری ،تردمیل و  ...باعث چربیسوزی میشود؛
در حالی که کلید چربیسوزی تمرینات بدنسازی و تمرینات کاردیو
در کنار یکدیگر است که باید بهطور ّ
منظم انجام شود .تمرینات
مقاومتی (بدنسازی و تمرین با وزنه) باعث عضلهسازی میشود و هر
چقدر تودة عضالنی بدن شما بیشتر باشد ،سوختوساز بدنتان هم
بیشتر میشود و شما حتّی در حالت استراحت نیز کالری بیشتری
میسوزانید .همچنین عضالت به شما کمک میکند که بدن شما
متأسفانه زنان بسیاری از رفتن به
در برابر آسیبها مقاومت کند .ا ّما
ّ
باشگاههای بدنسازی امتناع میکنند و از بلند کردن وزنه میترسند
که این تص ّور کام ً
ال اشتباه است.
تمرینات مقاومتی ّ
کل بدن -که شامل تمریناتی برای باالتنه و
پایینتنه در یک جلسة تمرینی هستند -برای سرعت بخشیدن به
جریان خون در تمام بدن بسیار مناسباند و میزان چربیسوزی بدن
را افزایش میدهند .برای اینکه تمام عضالت خود را به کار بگیرید و
از تمرین نهایت استفاده را ببرید و چربیسوزی خود را افزایش دهید،
شدت تمرین باال و وزنههای متن ّوع
باید از تعداد تکرارهای متفاوتّ ،
استفاده کنید .هر چه از وزنههای سنگینتری استفاده کنید ،حجم
بیشتری عضله میسازید و سوختوساز باالتری خواهید داشت.

پوست سالم

پوست مبتال به سلوليت

اليه سحطي پوست

اليه مياني با الیاف
کالژن

سپتا فيبروزي
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قدم دوم :رژیم غذایی
ضد سلولیت بهغیر از ورزش ،رژیم غذایی است .بسیار مهم است که در رژیم غذایی خود مصرف کربوهیدراتهای ساده ،نمک،
سالح بسیار قوی ّ
الکل و چربیهای اشباعشده را کاهش دهید.
میدانیم که کربوهیدراتها باعث ترشّ ح انسولین میشوند ،ولی تمام کربوهیدراتها بد نیستند و زمان مصرف آنها بسیار مهم است.
کربوهیدراتهایی که سرشار از فیبر هستند (مانند سبزیهای بدون نشاسته) ،باعث تولید کمترین میزان انسولین
میشوند .بعضی از سبزیهای نشاستهدار مثل سیب زمینی شیرین ( )sweet potatoو نخود فرنگی مقدار بیشتری
انسولین تولید میکنند ،ا ّما فیبری که دارند ،اثر این انسولین را کاهش میدهد .فیبر به بدن شما کمک میکند و
گوارش شما را سریعتر میکند.
کربوهیدراتهای ساده در اکثر دسرها ،آبنباتها و شکر استفادهشده در نوشیدنیهایی که برای قبل از تمرین
استفاده میشوند ،وجود دارد.
مدت طوالنی ،مقادیر
به غذاهای با سدیم باال مثل اکثر غذاهای آماده و نیمپخت و کنسروی برای نگهداری در ّ
زیادی نمک اضافه میکنند .سدیم باعث جذب آب میشود و جمع شدن آب در سلولها باعث نمایان شدن بیشتر
سلولیت میشود .باید تمام تالش خود را بر این بگذارید که غذاهای خانگی و موا ّد غذایی تازه مصرف کنید .انواع سسها
نیز مشکلسازند ،چون پر از نمک و کربوهیدراتهای ساده هستند.
مشکل دیگر الکل است .الکل درست مثل انسولین عمل میکند و ذخیرۀ چربی و تولید آن را در بدن تحریک میکند .همچنین از سوختن چربی
به عنوان انرژی جلوگیری میکند .اگر شما به دنبال کاهش سلولیت بدنتان هستید ،باید از مصرف الکل پرهیز کنید.
شدت مشکلسازند .بدن این چربیهای بیکیفیت را
و در نهایت چربیهای اشباعشده -که بیشتر در غذاهای بستهبندی و آماده وجود دارد -به ّ
ذخیره میکند .این چربیها باعث جذب آب بیشتر و کاهش سوختن چربی میشوند .همچنین بیشتر آنها کنار قندهای ساده هستند که تولید
انسولین را زیاد میکند.
رژیم غذایی سالم کدام است؟
شما امروزه در دنیای مجازی با هزاران محصول زیبایی جدید و یا رژیمهای
غذایی عجیب بمباران میشوید ،سعی کنید در برابر تمام این ح ّقهها مقاوم
باشید و یک زندگی سالم داشته باشید .رژیم غذایی خود را سرشار از موا ّد
طبیعی و سالم کنید و سعی کنید موا ّد غذایی زیر را جایگزین غذاهای ناسالم
کنید:
• غذای سرشار از پروتئین با کیفیت باال را -که هیچگونه موا ّد نگهدارنده،
نمک و شکر اضافی ندارد -در سبد مصرفی روزانهتان بگنجانید .این پروتئینها
میتوانند هم از منابع حیوانی و هم از منابع گیاهی باشند.
• استفاده از مقادیر باالی سبزیهای رنگی ،سبزی خوردن و همچنین
حبوبات برای به دست آوردن کربوهیدراتهایی که هضم آنها آسان است
و فیبر ،آنتیاکسیدانها و ویتامین  Bباالیی دارند ،گزینههای مناسبی به
شمار میروند .آنها همچنین منابع خوبی برای پتاسیم محسوب میشوند که
میتوانند نمک را در بدنتان تنظیم کنند.
• غذاهایی با چربی سالم به جای چربیهای ناسالم مثل آووکادو ،زردة
تخم مرغ ،ماهی ،روغن ماهی ،زیتون و روغن زیتون را در رژیم روزانة خود
جایگزین کنید.

به خاطر داشته باشید که کنترل سلولیت کار دشواری است ،ولی چیزهایی
که میتوانید تحت کنترل خود بگیرید ،بسیار ساده است .در قدم اول حرکت
کردن و ف ّعالیت بدنی را آغاز کنید .سپس قدمهای بعدی را بردارید و غذای
سالم مصرف کنید .این روش زندگی عالوه بر بهبود ظاهری سلولیت ،به
کیفیت کلّی زندگی شما کمک میکند و از بسیاری بیماریها ازجمله
بیماریهای قلبی جلوگیری میکند.
شاید نتوانیم ژنتیکی را که از پدر و مادر دریافت میکنیم ،انتخاب کنیم،
ولی قطعاً شیوة زندگی ما به انتخاب خود ما مربوط است.
* کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،مربّی و مد ّرس فدراسیون بدنسازی

Website: fitlady.ir

باکتری سالمونال شش ماه
در شیرینیهای خشک زنده
میماند!
ایرنا :نتایج یک پژوهش نشان میدهد که باکتری
سالمونال و سایر پاتوژنها میتوانند دستکم برای شش
ماه در شیرینیهای خشک زنده بمانند .سالمونال یک
باکتری است که دوازده تا  72ساعت بعد از آلوده کردن
فرد ،باعث ابتال به اسهال ،تب و دردهای شکمی میشود.
به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی ،گفته
میشود این باکتری که یک دانشمند آمریکایی به نام
دکتر سالمون آن را کشف کرد ،بیش از  125سال عامل
بیماریزا بوده است .عفونت سالمونال معموالً بعد از چهار
تا هفت روز بدون درمان سپری میشود ،ا ّما در موارد
جدیتر با اسهال شدید ،گسترش عفونت از روده به
ّ
جریان خون و سپس به سایر قسمتهای بدن همراه است
و برخی اوقات موجب مرگ نیز میشود .در موارد شدید،
بستری شدن در بیمارستان و درمان با آنتیبیوتیکها
برای تحت کنترل قرار دادن عفونت ضروری است .افراد
مسن ،کودکان و افرادی که سیستمهای ایمنی ضعیفی
دارند ،در برابر این بیماری آسیبپذیرترند.
محقّقان دانشگاه جورجیا به دلیل افزایش موارد بیماریهای
ناشی از غذا ،درصدد برآمدند که به بررسی باکتری سالمونال
در خوراکیهای خشک بپردازند .تیم تحقیق در پی این
بود که دریابد باکتری عامل بیماری ناشی از غذا تا
چه زمانی میتواند در غذاهای خاص زنده
بماند ،ا ّما انتظار نداشت که دریابد
سالمونال در خوراکیهای بسیار
خشک هم رشد میکند.
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توصیههایی برای خانمهای باردار در عید نوروز
یکی از مهمترین مشکالتی که در جامعه
دیده میشود و ریشة اجتماعی و فرهنگی
دارد ،این است که خانمها به محض باردار
شدن از ف ّعالیت بدنی دست میکشند
و بیشتر به استراحت میپردازند .این در
حالی است که آنها باید به ف ّعالیت بدنی
خود ادامه دهند و نه تنها الزم نیست از
میزان ف ّعالیت خود بکاهند ،بلکه حتّی
دکتر معصومه جعفری * توصیه میشود که میزان پیادهروی خود
را نسبت به گذشته افزایش دهند تا هم از افزایش وزن بیش از حد
جلوگیری کنند و هم دچار خمودگی و افسردگی نشوند.
بسیاری از عوارض حاملگی با افزایش وزن در دوران بارداری
افزایش مییابد ،ازجمله دیابت حین حاملگی ،بزرگی غیرطبیعی
جنین و افزایش احتمال زایمان دشوار .البته طبیعی است که افراد
باردار در زمان خانهتکانی و نوروز نباید کارهای سنگین انجام دهند.
همچنین از انجام کارهایی مانند پاک کردن شیشه به دلیل باال بودن
وزن و بزرگ بودن حجم شکم باید خودداری کنند ،زیرا به دلیل
افزایش وزن ،قوس کمر افزایش مییابد و در حفظ تعادل مشکل
ایجاد میشود و هنگامی که باالی چهارپایه یا نردبان هستند ،احتمال
سقوط آنها بیشتر میشود .افتادن و زمین خوردن در ماههای آخر
بارداری میتواند باعث جدا شدن جفت و پارگی کیسه و پیامدهای
غیرقابل جبرانی شود .بیماریهای زمینهای مثل فشار خون باال و
بیماری قلبی محدودیت دوچندانی برای ف ّعالیت خانم باردار ایجاد
میکنند .خانمهای باردار با این مشکالت باید به قدری ف ّعالیت کنند
که باعث خستگی شدید و تنگی نفس آنان نشود .بار سنگین هم نباید
حمل کنند .در بارداری به دلیل کاهش تهویة ریوی حالت تنگی نفس

توجه داشت که استفاده از موا ّد شوینده مثل وایتکس
وجود دارد .باید ّ
و موا ّد جرمگیر تنگی نفس و آسم را تشدید میکند.
بارداری و مسافرت
اگر خانم باردار سالم باشد و مشکلی مثل فشار خون ،تهدید به
مدت ،احتمال
طی مسافرت زمینی طوالنی ّ
سقط و  ...نداشته باشد ،در ّ
لخته شدن خون در اندام تحتانی زیاد میشود .توصیه میشود که در
مدت سفر هر دو ساعت تو ّقف داشته باشند و کمی راه بروند و
طی ّ
ّ
بهتر است از جوراب واریس نیز استفاده کنند.
در مسافرتهای هوایی داخل ایران ،چون ارتفاع پرواز کم است،
خطر کمتری وجود دارد ،ا ّما در مسافرتهای با ارتفاع پروازی زیاد
مشکالتی نظیر کمبود اکسیژن پیش میآید .در حوالی زایمان
بهتر است که از سفر اجتناب شود .خانمهای باردار بهتر است از
مسافرتهای طوالنی بپرهیزند .یکی از مشکالت مسافرت ،عدم
متخصص زنانی است که زیر نظر او هستند .همچنین به
دسترسی به
ّ
دلیل فاصلة زیاد بین شهرها ممکن است اورژانس یا مراکز درمانیای
که بتواند به آنها کمک کند ،وجود نداشته باشد .بعضی از خانمهای
طی سفر آرامبخش مصرف میکنند که این کار میتواند
باردار در ّ
سبب لخته شدن خون و ایجاد مشکل برای آنهاشود.
تغذیة زنان باردار در ایّام عید
افراد باردار بهطور طبیعی بین یازده تا پانزده کیلو افزایش وزن پیدا
میکنند .تفاوت چندانی بین کالریهای دریافتی برای خانم باردار و غیر
باردار نباید وجود داشته باشد و این فکر که افراد باردار باید به اندازة
دو نفر غذا بخورند ،اشتباه است .چنانچه افزایش دریافت کالری سبب
حد معمول شود ،این افزایش وزن باقی خواهد ماند.
افزایش وزن بیش از ّ
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همچنین خانمهای باردار مشکالت گوارشی هم دارند و تخلیة
معده در آنها با کندی صورت میگیرد و دچار نفخ میشوند .در
صورت زیاد خوردن ،این عالئم در آنها تشدید میشود .خانمهای
باردار باید شبها غذای سبک بخورند و از خوردن موا ّد غذایی سنگین
بپرهیزند تا خواب خوبی داشته باشند و احساس خستگی و
ضعف در روز نداشته باشند.
خانمهای باردار باید در مصرف آجیل نیز مراقب
باشند .نمک موجود در آجیل باعث ورم میشود و
سبب ایجاد مشکل در راه رفتن میشود .کالری
اضافی آجیل باعث چاقی و زایمان سختتر
خواهد شد .همچنین غذاهای پرنمک فرد
مستعد ابتال به فشار خون میکند .توصیه
را
ّ
میشود که در ایّام نوروز رژیم غذایی متعادل و
معینی آجیل
سالمی را در پیش بگیرند .مقدار ّ
مث ً
ال یک فنجان در روز بخورند و از خوردن کالری
اضافه اجتناب کنند .زنان باردار در ایّام عید از خوردن
حد امکان بپرهیزند .مصرف زیاد موا ّد قندی باعث
شیرینی تا ّ
حس گرسنگی و میل بیشتر به خوردن میشود .قندها
بیشتر شدن ّ
توجه کنند که
باعث سیری کوتاه ّ
مدت میشوند .زنان باردار باید ّ
مصرف هر آنچه قند دارد ،نباید نسبت به قبل از بارداری افزایش
پیدا کند.
هرچقدر که در خوردن موا ّد غذایی دیگر باید و نباید وجود دارد،
میتوان به مادران باردار این مژده را داد که تا جایی که اشتهایشان
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اجازه میدهد از سبزیها و میوهها استفاده کنند .بنابراین در مهمانیها
به جای استفاده از شیرینی و شکالت یا نوشیدنیهای شیرین ،بهتر
است از انواع میوهها مصرف کنند تا هم به سالمت خود و هم به
سالمت فرزندشان کمک کرده باشند .انواع میوههای تازه و میوههای
خشك مانند توت خشك ،انجیر خشك و  ...را نیز میتوان
به عنوان میانوعده استفاده کرد .سبزیجات میتوانند
مقدار زیادی از ویتامینها ازجمله ویتامینهای A
و  Cو موا ّد معدنی و فیبر را فراهم كنند.
یكی از مشكالت خانمهای باردار در دوران
بارداری یبوست است كه با مصرف سبزیها
این مشكل برطرف میشود .كلم ،حبوبات،
سیبزمینی ،اسفناج ،دانههای سبز و گوجه
فرنگی غنی از ویتامین  Cهستند و به جذب
آهن موجود در غذاها كمك میكنند .میوههایی
مثل پرتقال ،گریپ فروت ،نارنگی ،لیمو و انگور نیز
منبع بسیار خوبی برای ویتامین  Cهستند .هر مادر باردار
میتواند در طول روز چند بار از این گروه استفاده كرده و
نیاز خود را به ویتامینهایی مانند  Aو  Cبرآورده كند .بهطور مثال در
صبحانه آبمیوه یا میوة تازه بخورد و بین وعدههای غذا میوة تازه یا خشك
را در نظر بگیرد و به همراه ناهار و شام ساالد سبزیجات یا میوه بخورد.
متخصص بیماریهای زنان ،زایمان و نازایی
* ج ّراح و
ّ

نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،ساختمان پزشکان ارتین ،طبقة  ،3واحد 22
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بررسي و تصويربرداري پستان

              در دوران بارداري و شيردهي

سرطان پستان شايعترين سرطان دوران
سن
بارداري است و به دليل افزايش
ّ
متأسفانه
خانمهاي باردار در سالهاي اخير
ّ
شيوع آن افزايش يافته است .شايعترين
عالمت این بیماری تودة قابل لمس و بدون
درد است .از ساير عالئم ،بزرگي يكطرفة
پستان ،درد موضعي و ترشّ حات غيرطبيعي
از پستان است.
*
بهطور طبیعی در دوران بارداري و
دکتر فاطمه نظیفی
شيردهي ،تغييرات هورموني و فيزيولوژيك ،موجب افزايش حجم،
تجمع آب و سفتي در نسج نرم پستان میشود و ممكن است سبب
ّ
لمس برجستگيهاي كوچكي در پستانها شود .به همين دليل
تودههای بدخیم پستان در دوران بارداری ممکن است کمتر مورد
توجه قرار گیرد و تشخيص آن در مراحل پيشرفتة بیماری باشد.
ّ
با افزايش آگاهي خانمهای باردار و اينكه هر تغییر پستان را در این
دوران طبيعي تلقّي نكنند ،میتوان با مراجعه در مراحل زودرس،
برای درمان كاملتر و راحتتر اقدام کرد .هر تودهاي كه بهطور مداوم
در پستان قابل لمس باشد ،مهم است و بايد مورد بررسي قرار گيرد.
اولين روش بررسي در دوران بارداري و شيردهي ،بعد از معاينة
پزشك ،سونوگرافي است كه از قدرت تشخيص بااليي برخوردار
است و به دليل اينكه از اش ّعة  Xنيز استفاده نميشود ،براي جنين
خطري ندارد و به دفعات قابل تکرار است .براي تمام تودههايي كه
در سونوگرافي مشكوك هستند ( ،)BIRADS IV, Vحتماً بايد
نمونهبرداري سوزني تحت گايد سونوگرافي و يا در بعضي موارد
جراحي انجام شود و تودههای
وايرگذاري تحت گايد سونوگرافي و ّ
خوشخیم ( )BIRADS IIIبا سونوگرافی پیگیری خواهد شد.
اگرچه در بيشتر موارد نتيجة پاتولوژي نمونهبرداري در دوران بارداري
خوشخيم است ،ا ّما اين كار در ضايعات مشكوك پستان ضروري
است تا بتوان بهطور قطع ضايعات سرطاني را از تودههاي خوشخيم
با نماي آتيپيك و مشكوك افتراق داد.
نمونهبرداري سوزني تحت گايد سونوگرافي روش استاندارد و

حسي
بهترين روش بررسي تودههاي مشكوك پستان است كه با بي ّ
موضعي در زمان كوتاه و به صورت سرپايي انجام ميشود و در دوران
بارداري و شيردهي نيز بيخطر است .در مادران شيرده چون داروي
حسي (ليدوكائين) در شير ترشّ ح ميشود ،بهتر است حداقل تا
بي ّ
دوازده ساعت بعد از نمونهبرداري ،از همان پستان شيردهي انجام
نشود.
ّ
ترشحات خوني پستان در دوران بارداري
ترشّ حات خوني خودبهخودي پستان ممكن است در دوران حاملگي
و شيردهي مشاهده شود كه بيشتر این موارد در سه ماهة سوم
حاملگي به دليل پرخوني و تغييرات شديد نسج پستان ايجاد میشود.
در خانمهاي شيرده بايد زخم و خونريزي نوك پستان را از ترشّ حات
خوني افتراق داد.
البته وجود خون مخفي در شير در بیست درصد زنان باردار و
پانزده درصد زنان شيرده مشاهده ميشود كه طبیعی است ،ولی به
اهميت ترشّ حات خوني از نوك پستان ،اين افراد بايد حتماً
دليل ّ
معاينة باليني و سونوگرافي شوند و ترشّ حات برای بررسي بافتشناسی
به آزمايشگاه ارسال شود و در بعضی موارد با گاالكتوگرافي (مطالعة
مجرا با كنتراست) نيز بررسي شود تا احتمال بدخيمی را بتوان رد
کرد.
ماموگرافي در دوران بارداري و شيردهي
از ماموگرافي در دوران بارداري و شيردهي فقط در صورت شك به
بدخيمي و موارد ضروري براي تكميل سونوگرافي استفاده ميشود.
الزم به توضيح است كه ميزان اش ّعة  Xدر ماموگرافي ديجيتال بسيار
كم و در حدود  3 mGYو ميزان اش ّعة وارد شده به رحم بهخصوص
با استفاده از روپوش سربي براي مادر ،بسیار كمتر ميشود و تا كنون
گزارشي از آسيب جنين با اين ميزان اش ّعه داده نشده است .در
صورتي كه بيماري در اوايل دوران بارداري ماموگرافي ديجيتال شده
باشد و بعد ّ
مطلع شود كه در آن زمان باردار بوده ،نبايد زياد نگران
باشد ،زیرا خطر دريافت اش ّعه در جنين بسيار ضعيف است.
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در خانمهاي شيرده باالي چهل سال -كه فقط براي غربالگري
خاصي ندارند -زمان مناسب برای شروع
مراجعه كردهاند و مشكل ّ
ماموگرافی غربالگری سه ماه بعد از اتمام شيردهي است که باید
ساالنه تكرار شود .اگر اين افراد از نظر خانوادگي پرخطر هستند،
اولين ماموگرافي بهتر است سه ماه بعد از زايمان انجام شود.
 MRIدر دوران بارداري و شيردهي
به دليل اينكه  MRIپستان حتماً بايد با ما ّدة حاجب (رنگي) انجام
شود و اين مواد از جفت عبور ميكند ،بهتر است در دوران بارداري
انجام نشود.
در دوران شيردهي ،در مواردي كه توده بعد از بيوپسي بدخيم
تشخيص داده شده باشد ،براي بررسي گستردگي آن ميتوان از
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 MRIاستفاده كرد ،ولي تا  24ساعت به دليل ترشّ ح ما ّدة حاجب
در شير بايد شيردهي قطع شود و قبل از انجام  MRIنيز بايد هر دو
پستان از شير تخليه شده باشد.
الزم به توضيح است در صورتي كه در سونوگرافي اولية پستان،
تودهاي مشكوك گزارش شود ،روش بررسي آن در مرحلة بعد،
نمونهبرداري است و  MRIبه هيچ عنوان جايگزين نمونهبرداري
نخواهد بود.
تخصصی
* فلوشیپ تصویربرداری و اینترونشنال پستان ،دارای بورد
ّ
تخصصی
رادیولوژی ،سونوگرافی  MRIو  CTاسکن و عضو تیم فوق
ّ
کلینیک پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)،
تخصصی پستان تلفن 33564488 :
کلینیک فوق
ّ

پژوهشها نشان داد :کاهش ابتال
به سرطان پستان با مصرف
روغن زیتون!

احتمال دیابت بارداری در زنانی که زیاد
سیب زمینی میخورند!

ایسنا :محقّقان اسپانیایی دانشگاه ناوارا معتقدند که
دنبال کردن رژیم مدیترانهای -که با مصرف روغن
زیتون ناب اضافی همراه باشد -میتواند خطر سرطان
پستان را در زنان کاهش دهد.
طی این پژوهش  4282زن
به گزارش رویترز ،محقّقان ّ
شصت تا هشتاد ساله را -که در خطر بیماریهای قلبی
طی
و عروقی قرار داشتند -مورد بررسی قرار دادند .در ّ
این پژوهش ،محقّقان به بررسی تأثیر رژیم مدیترانهای
دارای روغن زیتون اضافی و رژیم مدیترانهای دیگری
که دارای دانههای روغنی نظیر آجیل بود -پرداختند.همچنین تشویق زنان به پیروی از رژیم کمچرب را نیز
مورد بررسی قرار دادند.
متوجه
محقّقان پس از گذشت پنج سال از این تحقیق
ّ
شدند که مصرف رژیم مدیترانهای به همراه روغن زیتون
اضافی کاهش  68درصدی خطر ابتال به سرطان بدخیم
پستان را به دنبال دارد .نتایج این پژوهش در مجلّة
 JAMA Internal Medمنتشر شده است.

خبرگزاری مهر :محقّقان در پژوهش اخیر خود دریافتند که خطر ابتال به دیابت
بارداری در زنانی که قبل از بارداری بهطور ّ
منظم بین دو تا چهار فنجان سیب
زمینی در هفته مصرف میکنند ،تا  ۷۲درصد افزایش مییابد .همچنین به گفتة این
محقّقان ،مصرف پنج فنجان یا بیشتر ،این احتمال را تا پنجاه درصد افزایش میدهد.
مؤسسة ملّی سالمت کودک آمریکا،
دکتر کولین ژانگ ،سرپرست تیم تحقیق از ّ
در این باره میگوید« :هر چقدر زنان بیشتر سیب زمینی مصرف کنند ،احتمال
ابتالی آنان به دیابت بیشتر خواهد بود .با وجود اینکه سیب زمینی از گروه
توجه به این نکته مهم
سبزیجات است ،ا ّما همة سبزیجات سالم نیستند» .البته ّ
است که این بررسی فقط ارتباط بین مصرف سیب زمینی و خطر ابتال به دیابت
دوران بارداری را نشان داده است .سیب زمینی بعد از برنج و گندم ،پرمصرفترین
محصول خوراکی مصرفی در دنیا محسوب میشود .سیب زمینی غنی از ویتامین
متأسفانه حاوی مقادیر باالی کربوهیدرات هم هست
 ،Cپتاسیم و فیبر است ،ا ّما
ّ
که بهآسانی تجزیه شده و به داخل جریان خون جذب میشود .به گفتة کارشناسان
تغذیة هاروارد ،خوردن یک فنجان سیب زمینی موجب میشود که سطح قند خون
بهسرعت باال رود که معادل مصرف یک قوطی کوالست .به گفتة ژانگ ،افزایش
سطح قند خون موجب افزایش مقاومت انسولین میشود که در بروز دیابت نوع
دو نقش دارد.

خروپف برای جنین خطر دارد!
سایت دکتر سالم :بر اساس بررسیهای دانشگاه میشیگان ،خروپف نه تنها مزاحم خواب خودتان است ،بلکه برای کودک داخل شکمتان نیز ضرر
دارد .محقّقان  ۱۶۷۳زن باردار را -که در سه ماهة سوم بارداری قرار داشتند و در خواب خروپف میکردند -مورد آزمایش قرار دادند .نتیجه این
بود که احتمال عمل سزارین و تولّد نوزادان کموزن ،در مادرانی که سه شب یا بیشتر در هفته خروپف میکردند ،بیشتر بود.
تجمع مایعات،
به گفتة دکتر لوییس ام ابرایان بسیاری از زنانی که پیش از بارداری ،خروپف نمیکنند ،به دلیل تغییرات هورمونی ،اضافهوزن و ّ
در طول بارداری دچار خروپف شبانه میشوند .تحقیقات نشان داد که مادرانی که خروپف مزمن داشتند ،دو سوم بیشتر از دیگران نیاز به سزارین
تورم بافتها میشود و اجازه نمیدهد که خون بهراحتی
پیدا کردند و دو برابر بیشتر ،نوزادان کموزن به دنیا آوردند .از نظر پزشکی ،خروپف باعث ّ
در رگها جریان پیدا کند ،در نتیجه خون و موا ّد ّ
مغذی به اندازة کافی به جفت نمیرسد و این به معنای تولّد نوزاد کموزن است .دکتر ابرایان
توصیه میکند که به منظور جلوگیری از خروپف در دوران بارداری ،به پهلو بخوابید .اگر بیش از سه شب در هفته خروپف میکنید ،فشار خون
دارید و گاهی اوقات با احساس تنگی نفس از خواب بیدار میشوید ،به فکر درمان باشید .متداولترین درمان این مشکل استفاده از دستگاهی به
نام  CPAPاست که با استفاده از فشار هوا کمک میکند تا مسیر هوا در طول خواب باز بماند.
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آیا زایمان طبیعی
پس از سزارین
ممکن است؟

دکتر مهری نصیری

*

پژوهشهای اخیر بیانگر این است که با
وجود کاهش میزان زایمان طبیعی ،اکثر
خانمهایی که زایمان اول خود را به روش
سزارین انجام دادهاند ،تمایل زیادی به
انجام زایمان واژینال برای بارداریهای
بعدی خود دارند؛ این در حالی است که تا
چند دهة اخیر اعتقاد بر این بود رحمی که
برش سزارین دارد ،به دلیل احتمال خطر
پارگی منعی برای زایمان طبیعی به شمار
میرود و خانمی که اولین زایمانش را به
شیوة سزارین انجام داده ،باید به طور کل
زایمان طبیعی را برای بارداریهای بعدی
خود فراموش کند.
این باور امروزه بسیار اغراقآمیز به نظر
میرسد ،چراکه این روزها زایمان واژینال
بعد از سزارین یک گزینة امن به شمار
میرود و با وجود پیشرفتهای چشمگیر
جراحی این امکان فراهم شده
در روشهای ّ
که بسیاری از خانمها -که قب ً
ال سزارین
شدهاند -بتوانند زایمان طبیعی داشته
مدت
باشند .با استفاده از زایمان طبیعی ّ
اقامت در بیمارستان کوتاهتر میشود ،درد
کمتری احساس میشود و دورة نقاهت نیز
کوتاهتر خواهد بود.
البته باید یکسری از شاخصها را
در نظر داشته باشید و بهتر است نظر

پزشک در رأس تصمیمگیری قرار گیرد،
زیرا تاریخچة پزشکی و نوع برش رحمی
در سزارین قبلی عامل بسیار مهم و
تعیینکنندهای است .نوع برشی که روی
پوست خورده است ،لزوماً در جهت نوع
برش روی رحم نیست و اگر سابقة بیش از
یک سزارین داشتهاید ،ممکن است زایمان
طبیعی بعد از سزارین روش مناسبی برای
شما نباشد.
نوع برش رحمی سزارین قبلی
زنانی که در آنها برش عرضی تنها در
قسمت پایینی رحم بوده ،کمترین خطر
جداشدگی عالمتدار برش قبلی رحم را
در بارداری بعدی دارند .این نوع برش در
جراحیهای سزارین استفاده میشود
اکثر ّ
و احتمال انجام زایمان واژینال پس از
سزارین را برای فرد بیشتر میکند.
بیشترین میزان پارگی در برشهای
عمودی قبلی گزارش شده که به قسمت
فوقانی رحم گسترش یافتهاند .برش
عمودی از باال تا پایین در طول سراسر
ماهیچههای رحم صورت میگیرد و برش
عمیقتری است؛ به همین دلیل ممکن
جراحی
است زایمان طبیعی پس از این نوع ّ
سزارین ،موجب پارگی عضالت رحم شود.

زایمان طبیعی بعد از سزارین به هر
حال دارای میزان مشخّ صی خطر خواهد
توجه به وضعیت فرد و با
بود که باید با ّ
کمک پزشک ارزیابی شود .باید مزایا و
معایب زایمان طبیعی به دنبال سزارین
قبلی ،بررسی شود و مورد قبول پزشک و
مادر قرار گیرد .خانمی که زایمان طبیعی
را به دنبال سزارین قبلی انتخاب میکند،
باید فاصلة مناسب بین بارداری فعلی و
قبلی خود را حفظ کرده باشد .اگر این
فاصله خیلی کوتاه باشد ،احتمال آسیب
رحم افزایش مییابد .مادر بالفاصله پس
از شروع درد زایمان باید به بیمارستان
مراجعه کند و تحت نظر قرار گیرد .باید
چند واحد خون آماده وجود داشته باشد،
رگ مناسب مشخّ ص شود و رضایتنامه
آگاهانه از مادر گرفته شود .آمادهسازی
دهانة رحم و تحریک زایمان با مراقبت
بیشتر و به صورت محافظهکارانهتری
صورت میگیرد.
اگر مادر در مرحلة ف ّعال زایمان مراجعه
کند ،بالفاصله در بیمارستان مج ّهز بستری
متخصص بیهوشی و زنان باید
میشود و
ّ
در دسترس باشد .در حین پیشرفت
زایمان اگر پارگی نسبی یا کامل رحم
جراحی سریع و
اتّفاق بیفتد ،باید امکان ّ
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تحقیق جدید نشان میدهد:

زنان در مقایسه با
مردان نیاز به خواب
بیشتری دارند.

با وجود کاهش
میزان زایمان
طبیعی ،اکثر
خانمهایی که زایمان
اول خود را به روش
سزارین انجام
دادهاند ،تمایل
زیادی به انجام
زایمان واژینال برای
بارداریهای بعدی
خود دارند.
الپاراتومی (باز کردن سریع شکم) وجود داشته باشد .ممکن است
پارگی رحم در حین زایمان نیاز به ترمیم رحم یا برداشتن رحم داشته
باشد .در صورتی که زایمان طبیعی بعد از سزارین قبلی بهخوبی انجام
ّ
محل سزارین در رحم را برای ر ّد احتمال پارگی
شد ،پزشک باید
حتماً معاینه کند و بیمار از نظر احتمال پارگی در سیستم تناسلی و
مشکالت ادراری بعد از زایمان تحت نظر قرارگیرد.
به هر حال باید بدانیم که تکرار سزارین قبلی نیز عوارضی دارد
که اگر بتوانیم از زایمان طبیعی بعد از سزارین استفاده کنیم،
احتمال ایجاد این عوارض را در مادر کم میکنیم؛ از جمله عوارض
ّ
محل عمل ،نیاز به انتقال خون ،اختالالت
متعدد عفونت
سزارینهای
ّ
انعقادی ،پارگی رحم و نیاز به برداشتن رحم در مادر است .همچنین
متعدد عوارض نوزادی نیز افزایش مییابد .یکی از
در سزارینهای
ّ
ّ
محل برش
مکرر احتمال کاشته شدن جفت در
های
ن
عوارض سزاری
ّ
سزارین قبلی است که باعث نفوذ جفت به جدار رحم و چسبندگی
غیرطبیعی جفت به رحم میشود و باعث ایجاد عوارض شدید حین
زایمان خواهد شد .امید است که بتوانیم با همکاری زنان و مادران
جامعه بهترین روش زایمان را برای بیماران خود انتخاب کنیم و با
کمترین عوارض ،وضع حمل انجام گیرد.
متخصص زنان ،زایمان و نازایی
*
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،نرسیده به پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقة دوم،
واحد  6تلفن33120319 :

خبرگزاری مهر :طبق بررسی اخیر محقّقان ،از آنجایی
که مغز زنان پیچیدهتر است ،نیاز به زمان بیشتری برای
آرامش و استراحت در طول شبانهروز دارند.
به گفتة محقّقان دانشگاه البرو انگلستان ،از آنجایی
که زنان دارای مغزی پرمشغله و چندمهارتی هستند،
بهطور میانگین نیاز به بیست دقیقه زمان استراحت
بیشتری نسبت به مردان دارند که البته این زمان در
زنان متفاوت است و میتواند کمتر یا بیشتر هم باشد.
پروفسور «جیم هورن» ،مدیر این گروه تحقیق ،در این
باره میگوید« :یکی از عملکردهای اصلی خواب این است
که به مغز اجازه میدهد که خود را بازیابی و احیا کند.
مدت خواب ،کورتکس مغز -که مسئول بخش
در طول ّ
حافظه و زبان است -خود را از سایر حواس رها میکند و
به حالت بازیابی میرسد».
وی در ادامه میافزاید« :هرچقدر شما از مغزتان در
طول روز بیشتر استفاده کنید ،مغز بیشتر نیاز به ریکاوری
و احیا دارد و در نتیجه شما نیاز به خواب بیشتری دارید.
از آنجایی که زنان چندمهارتی هستند و میتوانند
همزمان چندین کار را با هم انجام دهند ،پس بیش از
مردان از مغزشان استفاده میکنند .بنابراین خوابشان هم
بیشتر است .البته مردانی هم که شغل پیچیدهای دارند
متعدد پیدا میکنند ،بیش
و نیاز به تصمیمگیریهای
ّ
از مردان دیگر به خواب نیاز دارند ،ا ّما شاید به اندازة
زنان نباشد» .در پژوهشی دیگر با بررسی  ۲۱۰زن و مرد
میانسال مشخّ ص شد که زنان بیش از مردان به دلیل
متحمل مشکالت سالمت میشوند.
کمخوابی
ّ
محقّقان میگویند« :ما دریافتیم که در زنان ،کمخوابی
و بدخوابی ارتباطی قوی با میزان باالی اندوه و ناراحتی
روانشناختی ،افسردگی ،خشم و عصبانیت دارد ،ا ّما این
احساسات هیچ ارتباطی با همین میزان اختالل در خواب
در مردان ندارد».

بهدا شت باروري
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مروری بر بـارداری
قسمت اول

همه چیز از یک قرار مالقات شروع میشود ،قرار مالقاتی که آغاز زیباترین
پدیدة خلقت یعنی زایش و باروری است.

در این نوشتار قصد داریم از آغاز تا پایان داستان تشکیل و رشد و نمو یک موجود جدید تا زایمان و رسیدن به آغوش
مادر را مرور کنیم .امید است این مطالب خاطرة شیرین مادران دیروز و راهنمایی کارآمد و جالب برای مادران امروز و
آینده باشد.
بارداری معموالً  280روز یا چهل هفته به طول میانجامد که بهطور قراردادی از اولین روز آخرین قاعدگی شروع
خاصی اتّفاق میافتد؛ سه
میشود .این دوران را میتوان به سه «سه ماهة» بارداری تقسیم کرد که در هر یک وقایع ّ
ماهة اول از اولین هفتة بارداری تا انتهای هفتة سیزدهم ،سه ماهة دوم از هفتة چهاردهم تا پایان هفتة  27و سه ماهة
سوم از هفتة  28تا آخر هفتة چهلم است که عمدتاً این زمان (کمی زودتر یا دیرتر) به زایمان و تولّد نوزاد ختم میشود.
هر دورة سه ماهه مشخّ صات مربوط به خود را دارد؛ در سه ماهة اول ضربان قلب جنین شنیده میشود .در سه ماهة
*
شهرزاد آقاجانی
دوم مادر اولین حرکات جنین را احساس میکند .در سه ماهة آخر نیز برخی از مادران انقباضات کاذب زایمانی را تجربه
میکنند .بعضی از آزمایشها مانند نمونهبرداری از پرزهای جفتی در سه ماهة اول و آمنیوسنتز در سه ماهة دوم انجام میشود .برخی از مسائل
مانند دیابت بارداری هم در سه ماهة آخر تظاهر میکنند.
ممکن است بخواهید ّ
اطالعات بیشتری از وضع رشد و تکامل جنین خود در هر یک از این مراحل داشته باشید و بدانید در هر هفته باید انتظار
چه تغییراتی را داشته باشید و خود را برای آنها آماده کنید .کافی است با ما در ادامة این مطالب همراه باشید.

هفتة اول بارداری

جنین :در هفتة اول ،جنین خود را به دیوارة رحم
میچسباند و بهترین مکان برای جایگزینی باالی رحم
است .جفت و کیسة آب جنین شروع به رشد میکنند؛
جایی که بهزودی اولین سلولهای جنین به وجود میآید.
مادر :بعضی از خانمها قبل از اینکه تست حاملگی
انجام شود ،حدس میزنند که حامله هستند .بعضیها هم
میگویند که در دهانشان مزة آهن را احساس میکنند،
خاصی احساس نمیکنند و
ا ّما بعضیها هم هیچ نشانة ّ
تنها به دلیل اینکه عادت ماهانة آنها دیر شده است،
تست حاملگی را انجام میدهند .اگر در این هفته تست
حاملگی انجام شود ،به احتمال زیاد جواب آزمایش منفی
است ،زیرا مقدار هورمونهای حاملگی هنوز بسیار کم
است .وقتی سلول تخمک به دیوارة رحم میچسبد ،مقدار
کمی رگهای خونی از دیوارة رحم جدا میشوند و گاهی
این به صورت خونابه نمایان میشود ،ا ّما هیچ خطری
ندارد.

هفتة دوم بارداری

جنین :در این هفته تخمک دوهفتهای است و به شکل تخم مرغ درمیآید.
سلولهای مهرة کمر در جایی تشکیل میشوند که در آینده بقیة اندامها نیز به
وجود میآیند .در پایان این هفته تخمک دارای سه الیه سلول است که هر یک
خاص خود را دارند .از اولین الیة سلولی اندامهای تن ّفسی و لولة گوارش
وظیفة
ّ
تشکیل میشود .از دومین الیة سلولی استخوانها ،عضالت ،بافتها ،اندامهای
جنسی ،تخمدانها و سیستم گردش خون تشکیل میشود و از سومین الیة
سلولی پوست ،مو ،مغز و نخاع تشکیل میشود .شکل تخمک همچنان گرد است.

مادر :از آخرین بار که مادر عادت ماهانه شده بود ،پنج هفته گذشته است.
عادت ماهانهباید در این هفته شروع میشد .حاال در بدن به اندازة کافی هورمون
یافت میشود و به احتمال زیاد تست حاملگی مثبت نشان میدهد .این هورمون
از جفت ترشّ ح میشود.
رحم مانند گالبی کوچکی است که در حدود هفتاد گرم وزن و ده میلیلیتر
حجم دارد (اگر این اولین حاملگی نباشد ،رحم میتواند بزرگتر هم باشد) .در
زمان حاملگی رحم کشیده و بزرگ میشود .در پایان حاملگی وزن رحم به یک
کیلو و حجم آن به چیزی در حدود پنج تا ده لیتر میرسد.
*کارشناس ارشد بیولوژی تکوین ،عضو كادر درماني موسسه مهر
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لاّ
قیت
خ
اّ
خلقیت

ژان پل سارتر ،فیلسوف و نمایشنامهنویس
برجستة اگزیستانسیالیست ،میگوید:
«انسان ،هست آنچه که نیست و نیست
آنچه که هست!» .من فکر میکنم این
مهم انسان را بیان
عبارت به زیبایی ویژگی ّ
میکند :خلاّ قیت.
انسان بودن یعنی داشتن حقّ
متعدد با وجود اسارت در
انتخابهای
ّ
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی * جبرهای ژنتیکی -فرهنگی -زبانی-
اقتصادی و سیاسی! همیشه میشود کاری کرد متفاوت با کاری که
داریم میکنیم؛ گرچه معنای حرفم اص ً
ال این نیست که هر کار که
آرزو و اراده کنیم ،قابل انجام است .زندگی مثل صحنة بازی شطرنج
میماند .ما بینهایت حقّ انتخاب داریم ،ا ّما هرگز حقّ انتخاب خروج
از صفحة شطرنج یا زیر پا نهادن قواعد بازی را نداریم .البته اگر خوب
بازی نکنیم ،شمار این حقّ انتخابها بهتدریج کمتر و کمتر میشود
تا جایی که در بنبستی گیر میافتیم که به آن «کیش -مات»
میگویند .میخواهم بگویم چیزی که اغلب بیش از موانع بیرونی ،ما
را محدود میکند ضعف در خلاّ قیت است.
ما دو گونه خلاّ قیت داریم:
 خلاّ قیت روانشناختی
 خلاّ قیت تکنیکی.

درسهایی که در کتابهای آموزش خلاّ قیت و مهارتهای زندگی
(مثل کتاب شش کاله برای فکر کردن اثر ادوارد دوبونو) دیده
میشوند ،درواقع خلاّ قیت تکنیکی هستند ،یعنی ما چگونه محصوالت
جدید خلق کنیم .بنابراین خلاّ قیت در اینجا نوعی انجام دادن
( )doingاست ،مث ً
ال در تکنیک معکوسسازی ،کاری را که همیشه
اینطوری انجام میدادید ،از این به بعد معکوس انجامش دهید .اینجا
ما انسان خلاّ ق نیستیم ،بلکه یک کار خلاّ ق انجام دادهایم .یا تکنیک
پارادوکس در روانشناسی.
از تکنیکهای دیگر خلاّ قیت تکنیک تداعی تصادفی است ،مث ً
ال
امری را که به امر دیگری ربط ندارد ،ربط بدهیم .یا تکنیک بارش
افکار که افراد در مورد یک چیز صدها ایده میسازند؛ ایدههایی
که کام ً
ال غیرعقالنی به نظر میآید ،ولی بعد میبینیم که
اگر روی آنها کار کنیم ،همان ایدة غیرمنطقی میتواند
کاربردی شود .اینها کارهای خلاّ ق هستند که به آنها
خلاّ قیت تکنیکی گفته میشود.
ا ّما خلاّ قیت روانشناختی به این معنا نیست که ما انجام
دادن ( )doingخلاّ ق داشته باشیم ،بلکه به این معناست که ما
بودن ( )beingخلاّ قی داشته باشیم ،یعنی ما تبدیل به یک انسان
خلاّ ق میشویم که به هر کاری که دست بزنیم ،آن کار را با خلاّ قیت
انجام میدهیم .البته خلاّ قیت نه به مفهوم متفاوت انجام دادن ،بلکه
خلاّ قیت به این مفهوم است که در انجام دادن کاری ارادة آزاد داریم
که آن ارادة آزاد گرچه بر بیولوژی ،تربیت ،زبان ،فرهنگ و مذهب

ما تکیه دارد ،ا ّما آزادانه آن را انجام میدهد و کلیشهای ،ماشینوار،
حیوانی و غریزی آن کار را انجام نمیدهد (از اندک انتخابی که داریم،
بهدرستی و آزادانه استفاده کنیم).

چه میشود که یک انسان خلاّ ق میشود؟
فرد باید مسیری را طی کند که در انتهای آن مسیر ،خلاّ ق
میشود؛ فردی که قرار است انتخابگر شود ،باید یکی از این دو اتّفاق
برایش بیفتد ،که البته هر دوی این اتّفاقات هم عوارض دارد و برخی
افراد ممکن است به آخر خط نرسند و از مسیر منحرف شوند:
 فقر ّ
اطالعاتی
ّ
 بمباران اطالعاتی.

فقر ّ
اطالعاتی یعنی اینکه فردی تربیت نشود و به صورت خودرو
رشد کند .ژان ژاک روسو شدیدا ً به این اعتقاد داشت ،البته کتابی
«حی بن یقضان» یا «سالمان و
هم به ابن سینا منسوب است به نام
ّ
ابسال» که در این کتاب هم این نظریه تقویت میشود .
در سیستم بمباران ّ
اطالعاتی یک ویژگی باید وجود داشته باشد و
ّ
ضد و نقیض داده شود .در چنین
آن این است که به افراد اطالعات ّ
آموزشی است که فرد دچار حیرت میشود و ک ً
ال قفل میکند و بعد از
آن مقام فناست ،یعنی فرد دیگر کلیشهای ندارد .خودی برای این فرد
نمیماند و دچار نوعی بیهویّتی میشود و این بیهویّتی به این معنی
است که هیچ جبری برای او وجود ندارد ،یعنی از لجنزار حیرت گلی
سر برمیآورد که فنا نامیده میشود .این فرد در مرحلة فنا نه برای
خود و نه برای دیگران قابل پیشبینی نیست .این روش استادان
«ذن» است ).برای درك بهتر موضوع می توانید کتاب «خالقیت-
شری باگوان اوشو -ترجمه مرجان فرجی» و کتابU-theory:
 Otto Scharmerرا بخوانید).
* روانپزشک

www.drsargolzaei.com
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تا چه اندازه باید در مصرف چربیها
در ذهن اکثر افراد ،چربیها به عنوان
ما ّدهای خطرناک و زیانآور نقش بستهاند؛
در حالی که همة ما روزانه به انواع چربیها
نیاز داریم .چربیها بیشترین مقدار
کالری مورد نیاز را در اختیار بدن ما قرار
میدهند .هر گرم چربی پس از تجزیه
شدن ،ن ُه کیلوکالری انرژی تولید میکند،
در حالی که انرژی تولیدشده از هر گرم
*
دکتر نسرین عاقلی
موا ّد پروتئینی یا قندی ،چهار کیلوکالری
است .از لحاظ میزان تولید انرژی ،تفاوتی بین چربیهای مختلف اعم
از حیوانی یا گیاهی ،مایع یا جامد وجود ندارد .پس تفاوت آنها از
لحاظ شیمیایی و متابولیکی است.
عدهای تص ّور کنند که برای سالمتی بهتر است چربیها را از
شاید ّ
برنامة غذایی خود حذف کنیم یا به حداقل برسانیم ،در صورتی که
ما حتماً باید روزانه مقداری چربی از انواع مختلف آن دریافت کنیم.
حداقل دریافت چربی باید تأمینکنندة بیست درصد انرژی روزانة مورد
نیاز ما باشد ،زیرا اگر کمتر از این مقدار دریافت کنیم ،پروتئینهای
مصرفی که برای ساختن بافتهای بدن مورد نیاز هستند ،برای تولید
انرژی مورد استفاده قرار میگیرند .حداکثر دریافت چربی نیز نباید
بیشتر از سی درصد انرژی دریافتی را تشکیل دهد .به عنوان مثال اگر
کالری مورد نیاز یک فرد دو هزار کیلوکالری در روز باشد ،مقدار ّ
کل
چربی دریافتی روزانة او حدود  65گرم میشود.

محتاط باشیم؟

یادآوری میشود که از این سی درصد ،باید هفتونیم تا ده درصد
چربی اشباع ،ده تا پانزده درصد چربی غیراشباع با یک پیوند دوگانه
و هفتونیم تا ده درصد چربی غیراشباع با چند پیوند دوگانه باشد.
چربیها یا به عبارتی اسیدهای چرب ،از یکسری زنجیرة کربنی
تشکیل شدهاند ،چنانچه این زنجیرهها فقط با یک اتّصال به هم متّصل
باشند ،چربی اشباع (مثل چربیهای حیوانی و روغن جامد) نامیده
میشوند .اگر اتمهای کربن با دو اتّصال به هم وصل شده باشند،
غیراشباع نامیده میشوند .اگر این اتّصال دوگانه در طول زنجیرة کربنی
فقط در یک نقطه وجود داشته باشد ،اسید چرب با یک پیوند دوگانه
(مثل روغن زیتون) و اگر این اتّصالها در چند نقطه دیده شوند ،اسید
چرب با چند پیوند دوگانه (مانند انواع روغنهای مایع) نامیده میشوند.
بیش از  75درصد چربیها در بدن به صورت تریگلیسریدها
ذخیره میشوند .چربیهای موجود در موا ّد غذایی انسان نیز اکثرا ً از
حد مورد نیاز
تریگلیسرید تشکیل شدهاند .اگر موا ّد قندی زیادتر از ّ
مصرف شود ،تبدیل به تریگلیسرید شده و در بدن ذخیره میشود.
بنابراین در مصرف موا ّد قندی باید رعایت اعتدال صورت گیرد.
تریگلیسریدها ،خود از گلیسرول و اسیدهای چرب تشکیل شدهاند
که این اسیدهای چرب میتوانند به صورت اشباع یا غیراشباع با یک یا
چند پیوند دوگانه باشند .تفاوت و خصوصیت روغنها مربوط به همین
اسیدهای چرب است .اسیدهای چرب اشباع به عنوان عامل خطر
بیماریهای قلبی -عروقی شناخته شدهاند و در چربیهایی مانند پیه،
دنبه ،کره و روغنهای جامد یافت میشوند.
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آیا چربیهای حیوانی مضر
هستند؟
عدهای عقیده دارند که چربیهای
ّ
حیوانی مفید هستند .این ا ّدعا نمیتواند
بیاساس باشد ،زیرا نشخوارکنندگان با
کمک باکتریهای موجود در شکمبة خود،
مقادیری پروتئین و چربی با ساختمان
شیمیایی مخصوص به نام اسید لینولئیک
کونژوگه (Conjugated Linoleic
 )Acidمیسازند که با عالمت اختصاری
( )CLAنشان داده میشود .این اسید
چرب از نوع ترانس است ،ولی با اسیدهای
چربی که از هیدروژنه کردن روغن مایع
به دست میآید ،متفاوت استCLA.
در فسفولیپیدهای معده ،جگر و غدد
شیری حیوانات نشخوارکننده یافت
میشود و نشان داده شده است که از
تولید پروستاگالندینهای مؤثّر در ایجاد
تجمع چربی
سرطان جلوگیری میکند و ّ
را در بافت چربی کاهش میدهد.
اگر حیوانات از گیاهان تازه تغذیه
کنند CLA ،در شیر و گوشت آنها
بیشتر خواهد بود .این جسم در شیر ،پنیر
و کره به مقدار زیاد یافت میشود.
چربیهای ترانس چه هستند و چرا
باید از مصرف آنها پرهیز کرد؟
اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه
در طبیعت به شکلی یافت میشوند که
به آن سیس میگویند و اگر در ایزومر
فضایی آنها تغییراتی ایجاد شود ،شکل
خواص آنها
طبیعی آنها و همچنین
ّ
تغییر مییابد که در این حالت ترانس
نامیده میشوند .زمانی که روغنهای مایع
تحت فشار و حرارت زیاد قرار میگیرند تا
به روغن جامد تبدیل شوند ،این تغییر در
آنها به وجود میآید و قسمتی از آنها
به شکل ترانس درمیآید.
بررسیها نشان داده است که اسیدهای
چرب ترانس ،کلسترول بد ( )LDLرا
افزایش ،کلسترول خوب ( )HDLرا کاهش
و تریگلیسریدها را نیز افزایش میدهند.
همچنین با اسیدهای چرب ضروری (اسید
لینولئیک و اسید لینولنیک) رقابت و از
جذب آنها جلوگیری میکنند .مصرف
آن در زن باردار باعث تولّد نوزاد کموزن
میشود .اگر زن شیرده ،اسید چرب ترانس
مصرف کند ،در شیر او نیز ظاهر میشود
و کودک آن را دریافت میکند .در گذشته
روغنهای جامد ایرانی دارای بیش از
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چهل درصد چربی ترانس بود که در حال
حاضر ا ّدعا میشود که آن را به حداقل
رساندهاند.
چه روغنهایی برای مصرف
توصیه میشوند؟
بهترین روغنی که برای این منظور
شناخته شده ،در صورتی که از منابع
تهیه شده باشد ،روغن زیتون
مطمئنی ّ
است .تا به حال در بررسیهای علمی هیچ
عارضة سوئی برای این روغن پیدا نشده
است .روغن زیتون مناسبترین روغن
برای مصرف با ساالد به صورت خام است.
سایر روغنهای مایع نیز در شرایط
خاصی میتوانند مصرف شوند .روغنهای
ّ
کنجد و کانوال مزیّت بیشتری نسبت به
بقیه دارند .اگر روغنهای مایع زیاد مصرف
ّ
شوند ،کلسترول خوب را کاهش میدهند
و باعث توسعه و تکثیر سلولهای سرطانی
میشوند.
همة روغنهای مایع دارای مقدار
مناسبی ویتامین  Eهستند که یک
آنتیاکسیدان بسیار قوی است و از
اکسیده شدن اسیدهای چرب غشای
سلولها جلوگیری و از آنها محافظت
میکند .مقدار این ویتامین در روغن
بادام ،روغن آفتابگردان و روغن کنجد
زیاد است .عالوه بر روغنها ،این ویتامین
را میتوان در خشکبار ،ماهیهای چرب،
تخم مرغ ،لبنیات و سبزیجات نیز مشاهده
کرد .در بین میوهها کیوی و موز مقدار
کمی از این ویتامین را دارند.
حرارت دادن روغنها
روغنهای مایع وقتی در معرض حرارت
قرار بگیرند ،پیوند دوگانة آنها باز شده و
با اکسیژن موجود در هوا ترکیب میشوند
و روغن اکسیده به وجود میآید که برای
قلب و عروق بسیار خطرناک تشخیص
داده شده است .از طرف دیگر گلیسرول
موجود در روغنها نیز اکسیده شده،
سمی میشود که
تبدیل به یک آلدئید ّ
بهتدریج در کبد ذخیره میشود و سیروز
کبدی را به وجود میآورد که در نهایت
تبدیل به سرطان میشود.
بنابراین از حرارت دادن روغنها
حد امکان پرهیز کرد .همچنین
باید تا ّ
باید عادات غذایی تغییر داده شوند و
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از غذاهای پخته -که میتوانند بسیار هم
متن ّوع باشند -استفاده کرد .اگر اصرار به
سرخ کردن داریم ،میتوانیم این کار را در
زمان کوتاه و با شعلة کم انجام دهیم.

کدام موادّ غذایی بیشترین
مقدار چربی را دارند؟
بعد از انواع روغن ،کره و مایونز بیشترین
مقدار چربی در خشکبار یا همان مغزهای
روغنی و تخمهها یافت میشود که تقریباً
نصف وزن آنها را تشکیل میدهد .روغن
آنها از نوع خوب است ،ولی کالری زیادی
ایجاد میکنند .پس از آن گوشتها قرار
دارند ،بهویژه گوشت غاز و اردک .سوسیس
و کالباس از منابع بزرگ چربیهای مضر
هستند .فراموش نکنیم که مصرف انواع
چربیها اعم از مفید یا مضر ،باعث چاقی
و اضافهوزن میشود.
غذاهای غنی از کلسترول هم در درجة
اول شامل مغز و سپس دل ،قلوه ،زبان و
جگر (حتّی جگر مرغ) است .تخم پرندگان
ازجمله بلدرچین نیز کلسترول زیادی
دارد ،پس این مواد باید حسابشده و
به اندازه مصرف شوند .جهت کسب
اطالعات بیشتر در مورد چربیها ،به
کتاب فیزیوپاتولوژی و بیوشیمی چربیها
مراجعه شود.
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از
*
ّ
دانشگاه پاریس
نشانی :خیابان بیستون ،مجتمع بیستون،
روبهروی بیمارستان فامیلی
تلفن33251937 :
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رنگ مو
و
عوارض آن

ندارد .برخی تحقیقات نشان داده است که استفادة بیش از  ۹بار در
رنگ کردن مو قدمتی دیرینه دارد.
سال از رنگ مو ،خطر ابتال به سرطان خون از نوع لنفوم و سرطان
انسانها از زمانهای بسیار دور عالقة
مثانه را افزایش میدهد.
بسیاری به رنگ کردن موهایشان داشتهاند
توجه این است که از آنجا که رنگ مو روی ساقة مو
و با استفاده از گیاهانی مثل حنا موهایشان
نکتة جالب ّ
اثر میکند و کاری با ریشة مو ندارد ،باعث ریزش مو نیز نمیشود.
را رنگ میکردند.
موها را نباید بیش از هر سه یا ترجیحاً چهار هفته یکبار با رنگهای
18درصد مردان و  75درصد زنان
دائمی ،رنگ یا دکلره کرد .از آنجا که مو  0/8تا  2/1سانتیمتر در ماه
مصرفکنندة رنگ مو و موا ّد آرایشی
رشد میکند ،این فاصلة زمانی برای حفظ رنگ موی تازه رشد کرده
هستند و بیش از  5درصد آنان حداقل
*
کافی خواهد بود .اگر کسی بخواهد بیش از دو یا سه درجه موهایش
حساسیتها و سایر مشکالت
دکتر رعنا رفیعی
یکبار دچار ّ
را روشنتر کند ،اول برای از بین بردن رنگ طبیعی یا رنگ قبلی مو،
پوستی شدهاند.
باید آن را بیرنگ کند .رنگها نخست باید
قبل از هر بار مصرف رنگهای دائمی
در یک دسته مو آزمایش شوند .انجام این
مو -که با سازوکار اکسیداسیون عمل
میکنند -باید تست مخصوص آلرژی توصیة اغلب پزشکان این است که
مقدماتی مهم است ،زیرا اگر مو
تست ّ
انجام گیرد .این فرآورده بیشتر از خانمهای باردار بهخصوص در سه ماهة
صدمه دیده یا قب ً
ال با برخی از انواع دیگر
رنگ مو رنگ شده باشد ،ممکن است
حساسیت اول بارداری -که زمان شکلگیری جنین
رنگهای دیگر ،توانایی ایجاد ّ
عکسالعملهای رنگی غیر قابل انتظاری
دارد.
را
حساس
آلرژی در پوست سر افراد ّ
و پیشرفت سلولهای اولیة جنین است
رخ دهد.
این عکسالعملها ممکن است خفیف و
حساس بوده و بیشترین
و جنین بسیار ّ
پارافنیلن دیآمین یا  PPDما ّدهای
یا تقریباً شدید باشد .بنابراین باید قبل
از هر بار مصرف رنگهای اکسیداسیون ،خطر آسیب برای او وجود دارد -از
جدی به پوست
است که باعث آسیبهای ّ
تست به عمل آید ،بهخصوص که رنگ کردن مو خودداری کنند.
میشود و به همین دلیل در قرن بیستم
میالدی به دلیل افزایش این مشکل،
عکسالعمل آلرژیک ممکن است پس از
مصرف این ما ّده در ترکیبات آرایشی
ماهها و سالها مصرف رخ دهد.
مو در کشورهای آلمان ،سوئد و فرانسه ممنوع شد .بر این اساس
رنگ مو عالوه بر جلب رضایت افراد ،از موها در برابر تابش نور
تولیدکنندگان این لوازم آرایشی مجازند که حداکثر تا شش درصد از
آفتاب نیز محافظت میکند ،ا ّما این مشکل هم وجود دارد که چون
تهیة موا ّد آرایشی استفاده کنند.
برای رنگ کردن مو از موا ّد اکسیدان از قبیل پارافنیلن دیآمین یا
 PPDدر ّ
پارافنیلن دیامین یا همان « »PPDروی بستهبندی دو سوم رنگ
ترکیبات مشابه استفاده میکنند تا ساقة مو متخلخل شود و رنگ
حساسیتی که در استفاده از رنگ موی حاوی
نوع
و
شده
نوشته
موها
مو نفوذ کند ،این مواد به مو صدمه بزنند و باعث حالت شکنندگی،
ّ
تورم و تاول روی پوست صورت،
موخوره و خشکی مو شوند .ولی دربارة سرطانزا بودن استفادة
این ما ّده ایجاد میشود ،به صورت ّ
بهخصوص در ناحیة خط رویش موها بروز میکندDeveloper .
مدت از رنگ مو هنوز شواهد و دالیل قانعکنندهای وجود
طوالنی ّ
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معموالً شش درصد پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)
در آب یا در مخلوط کرمی است .فرآورده باید بالفاصله
قبل از مصرف با یک ما ّدة اکسید کننده یا Developer
مخلوط شود و واکنش شیمیایی اکسیداسیون در
مو انجام گیرد .بدین ترتیب مخلوط رنگ در مو نفوذ
میکند و اثری کموبیش دائمی به جا میگذارد.
مادران در طول بارداری خود باید از رنگ کردن موها
خودداری کنند ،چراکه موا ّد شیمیایی به کار رفته در
حساس است-
رنگها از طریق پوست سر -که بسیار ّ
مکرر باعث نقص
وارد خون شده و در صورت استفادة ّ
جنین میشود.
توصیة اغلب پزشکان این است که خانمهای باردار
بهخصوص در سه ماهة اول بارداری -که زمان شکلگیری
جنین و پیشرفت سلولهای اولیة جنین است و جنین
حساس بوده و بیشترین خطر آسیب برای او وجود
بسیار ّ
دارد -از رنگ کردن مو خودداری کنند.
در کل برای رنگ کردن موها توصیه میشود که به
متخصصان مراجعه کنید و هرگز خودتان اقدام به این
ّ
کار نکنید.
توجه به موارد زیر نیز الزم است:
ّ

 از رنگ موهای استاندارد و دارای مج ّوز وزارت
بهداشت استفاده کنید.
 هرگز رنگ مو را بیشتر از زمان تعیینشده روی
موهای خود نگه ندارید.
 بعد از استفاده از رنگ ،سر را با آب خوب بشویید.
 رنگ موهای مختلف را با هم مخلوط نکنید ،زیرا
مضری ایجاد شود.
ممکن است موا ّد ّ
 هنگام استفاده از رنگ مو از دستکش استفاده
کنید.
 قبل از رنگ کردن ،موها را با یک شامپوی مناسب
شستشو دهید.
 هرگز بعد از رنگ کردن موها از موا ّد صافکننده یا
فرکننده استفاده نکنید .پس از رنگ کردن ،از سرم مو
مکرر رنگ مو اجتناب کنید.
استفاده کنید و از تعویض ّ
 رنگ مو را در فاصلههای زمانی طوالنیتری
درازمدت
استفاده کنید ،زیرا هر چند عوارض رنگ مو در
ّ
پدید میآید ،ولی هرچه فاصلة زمانی رنگ کردن موها
طوالنیتر شود ،بهتر است.
 ترجیحاً از رنگ موی شیمیایی برای رنگ کردن
ابروها استفاده نکنید .سعی کنید رنگ کردن موها
حد امکان و تا زمانی که باال رفتن سن ،آنها را
را تا ّ
خاکستری کرده ،به تعویق بیندازید.
 قبل از هر بار استفاده از یک نوع رنگ مو ،حتماً
کمی از آن را روی پوست دستتان یا پشت گوش خود
حساسیتی
امتحان کنید و در صورت عدم بروز واکنش ّ
مانند قرمزی و تحریک ،آن را روی موها به کار ببرید.
تخصصی درموپاتولوژی
* فلوشیپ
ّ

نشانی :خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن33541001-2:

تأثیر الک زدن بر بروز سرطان

و مشکالت باروری

سمی مورد
ایسنا :محقّقان دانشگاه استنفورد هشدار دادند که موا ّد شیمیایی ّ
استفاده در محصوالت زیبایی ناخن مانند الکها میتوانند به سالمت انسانها
و ازجمله باروری آسیبهای زیادی وارد کنند.
مدعی شده که موا ّد
دکتر تو کواچ ،اپیدمیشناس دانشگاه استنفوردّ ،
سمی محسوب میشوند
شیمیایی تولوئن ،فرمالدئید و دیبوتیل فتاالت بسیار ّ
و قرار گرفتن در برابر آنها میتواند به سیستم عصبی و هورمونها آسیب
برساند و با سرطان و مشکالت باروری مرتبط باشد .تولوئن به عنوان حالل
بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان روکش نهایی در زمان الک
زدن به کار میرود ،ا ّما این ما ّده میتواند به سیستم عصبی آسیب برساند و
مشکالتی را در باروری ایجاد کند.
از تولوئن به عنوان یک افزودنی در بنزین استفاده میشود .فرمالدئید -که
یک ما ّدة مشهور سرطانزاست -نیز به عنوان ما ّدهای برای سفتکردن ناخنها
ضد عفونی کردن ابزارهای مراقبت از ناخن
مورد استفاده قرار میگیرد و در ّ
کاربرد دارد .قرار گرفتن در معرض دیبوتیل فتاالت -که برای ایجاد انعطاف
به الک اضافه میشود -با مشکالت باروری مرتبط شناخته شده است .عالوه
مضر بسیاری در محصوالت مراقبت از ناخنها
بر این مواد ،موا ّد شیمیایی
ّ
استفاده میشود.
بسیاری از سالنهای آرایشی تهویة کافی ندارند و راههای زیادی برای ورود
و خروج هوا به داخل سالن وجود ندارد .به این دلیل موا ّد شیمیایی تبخیر
شده از محصوالت زیبایی ناخن اغلب در داخل سالنها باقی میماند و افراد
و بهویژه کارکنان آرایشگاهها بهطور مداوم در معرض آن قرار دارند .از دیگر
مشکالت مرتبط با مواجهه با این موا ّد شیمیایی میتوان به مشکالت تف ّکر و
حافظه ،عالئم عصبی ،ته ّوع ،مشکالت تن ّفسی ،سرطان و انقباضات عضالنی
غیر قابل کنترل اشاره کرد.

ّ
اروري
بهداطش ّبت بسنتی
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فصـل بهـار

طب سنّتی ایران
                و تدابیر آن از دیدگاه ّ
طب س ّنتی ایران دو نوع تعریف برای
در ّ
فصول وجود دارد .اولین تعریف همان
تعریف تقویمی فصول است که مث ً
ال
برای بهار از اول فروردین ماه هر سال
تا سیویکم خرداد ماه همان سال است.
طبی فصول است.
تعریف دوم تعریف ّ
در این تعریف فصل تابستان عبارت از
* زمانی است که در آن هوا گرم میشود و
دکتر مح ّمدرضا مسرورچهر مردم احتیاج به خنک کردن خود دارند و
زمستان فصلی است که به سبب سردی بسیار مردم نیاز به پوشش
بیشتر و اقامت در مکانهای گرم و نفوذناپذیر به سرما دارند .در بین
این دو فصل گرم و سرد ،دو فصل بهار و پاییز وجود دارد که بهار
فصل گذار از سرمای زمستان به گرمای تابستان و پاییز فصل گذار
طبی بهار عبارت
از گرمای تابستان به سرمای زمستان است .تعریف ّ
است از زمانی که در آن مردم با مزاج معتدل در سرزمینهای معتدل
احتیاج به پوشش زیاد و خنک کردن خود نداشته باشند ،یعنی این
توجه دارد نه
تعریف به تغییرات کیفی دمای هوا و تغییرات طبیعت ّ
توجه به این تعریف گاه در منطقهای بهار تقویمی فرا
به تقویم آن .با ّ
طب س ّنتی در زمستان به
رسیده ،ا ّما هنوز هوا سرد است و از دیدگاه ّ
سر میبرند .در بعضی از مناطق هم مانند تهران ،اصفهان و قزوین بهار
طبی مطابقت دارد.
تقویمی تقریباً با بهار ّ
مزاجها و اخالط ازجمله عواملی هستند که تغییرات آنها در حفظ
سالمتی و بیماریزایی بدن نقش اساسی دارد .مزاج کیفیت غالب بر
اجسام مر ّکب است و اخالط موا ّد اولیة حاصل از هضم غذا در کبد
است که اندامها از آنها ساخته میشوند .این عوامل تحت تأثیر اموری
هستند که در آرای کهن ستّة ضروریّه نامیده میشوند .ستّة ضروریه
عبارتاند از :هوا ،خوردنیها و آشامیدنیها ،حرکت و سکون ،خواب
و بیداری ،احتباس و استفراغ (حفظ موا ّد مورد نیاز بدن و دفع موا ّد
زاید از آن) ،اعراض نفسانی (به نوعی به استرسها میتوان تشبیه
کرد) .همانگونه که این عوامل بر سالمتی تأثیر میگذارند و با تأثیر
بر مزاج و اخالط موجب بیماری میشوند ،با تدبیر و تنظیم این عوامل
نیز میتوان از اثر بیماریزایی آنها کاست و به حفظ سالمتی بدن
کمک کرد.
هوا از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مزاج و اخالط است .از طرفی

هرچیز مر ّکب دارای مزاج مخصوص به خود است .فصول مختلف سال،
سنین ،موا ّد غذایی ،شب و روز ،زن و مرد و حتّی نواحی و اقلیمها
هر یک دارای مزاج مخصوص ب ه خود هستند ،مث ً
ال مزاج فصل بهار
را معتدل میدانند .اعتدال مزاج بهار یعنی وضعیت قرارگیری زمین
در مقایسه با منبع انرژی خود یعنی خورشید (و سایر کرات) موجب
میشود که تناسب کیفیات چهارگانة گرمی ،سردی ،تری و خشکی
به گونهای باشد که تأثیر قوای موجود در طبیعت به بهترین شیوة
خود ظهور و بروز یابد .به عبارتی یک شرایط ایدهآل ()Optimum
را برای طبیعت فراهم میکند .این شرایط ایدهآل موجبات رشد و
نمو ،زایش ،بروز استعدادها و حتّی پاکسازی و بازیابی را برای طبیعت
فراهم میآورد .به عبارتی طبیعت ،زمستان سرد را پشت سر میگذارد
و نوای حیاتبخش بهار نواختن میگیرد.
هرسال با آغاز لطافت گرمای بهاری ،شیرة گیاهان به حرکت
درمیآید و باعث رشد و نمو و برآمدن شاخهها ،برگها ،شكوفهها
و گلها میشود .بیان این مطالب ،سؤالی کنجکاوانه را در ذهن هر
خوانندهای مطرح میکند که تأثیر فصل بهار بر انسان چگونه است؟
تأثیر آن مثبت است یا منفی؟ آیا میتوان با اتّخاذ شیوهای خاص در
زندگی روزانه از آثار مثبت آن بهره برد و از آثار منفی آن دوری گزید؟
بدن انسان بخشی از طبیعت است و با تغییرات هوا -که در اینجا
توجه است -دستخوش تغییراتی میشود.
بیشتر فصل بهار مورد ّ
برخی از این تغییرات آثار خوبی بر انسان دارد ،مانند اینکه پوست
انسان تازگی و رونق جدیدی میگیرد و به سرخی میگراید؛ بدن
فربه میشود و قوة هضم نیرو میگیرد .ولی شاید بعضی از تغییرات
خوشآیند نباشد و سبب بروز مشکالتی مانند خونریزی از بینی،
تشدید بیماریهای مالیخولیایی (برخی بیماریهای روانی مانند
افسردگی) در مزاجهای سودایی ،بروز ورمها ،دملها ،جوشها و بروز
بیماریهای مربوط به اعضای مختلف مانند درد مفاصل ،بیماریهای
گوارشی و سکتة مغزی شود .افزایش میل به خواب در بهار مشکل
دیگری است که عموم مردم علّت آن را نمیدانند ،ا ّما چرا احتمال بروز
چنین بیماریها و عوارضی در فصل بهار بیشتر است؟
در فصل زمستان بدن برای مقابله با سرما و انجام ف ّعالیتهای
فیزیولوژیک خود احتیاج به حرارت بیشتری دارد و تولید حرارت
نیازمند مصرف غذاهای مق ّوی بیشتر و هضم آنهاست .بدیهی است
که هرچه مصرف غذا بیشتر شود ،احتمال به وجود آمدن فضوالت
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(موا ّد زاید) هم بیشتر میشود .بخشی از این فضوالت به صورت موا ّد
دفعی بدن مانند ادرار ،مدفوع ،عرق و صور دیگر دفع میشود ،ا ّما بدن
هم مانند همة آفریدهها موجودی کامل و ایدهآل نیست و منطقی
بهنظر میرسد که بخشی از این موا ّد زاید بهروشهای معمول دفع
نشود و در بدن باقی بماند .از آنجایی که هرچه مصرف موا ّد غذایی در
زمستان بیشتر شود ،بدن مجبور است با سرعت بیشتری به هضم آن
بپردازد ،در نتیجه فضوالت بیشتری در بدن باقی میماند .این موا ّد
زاید به شیوهای مناسب به صورت اخالط ساکن و منجمد در بدن
باقی میمانند.
با فرارسیدن موسم بهار و تأثیرپذیری بدن از لطافت گرمای
بهاری موا ّد زایدی که ب ه صورت منجمد در اطراف و اکناف بدن قرار
داشتند ،از انجماد خارج شده ،افزایش حجم داده ،سیالن مییابند
و به روشهای مختلف به حرکت در میآیند .بخشی از این مواد
تحلیل و دفع میشوند .بخشی به صورت غذای بدن مورد استفاده
قرار میگیرند ،ا ّما اگر مقدار این موا ّد زاید زیاد باشد ،پس از شروع
به حرکت به سمت اعضایی از بدن که ضعیفترند ،میروند و در
آنها جمع میشوند و موجب بروز عالئم بیماری در اعضای ضعیف
میشوند .به همین دلیل است که برخی از مراجعهکنندگان بیان
میکنند که ما هرسال در فصل بهار به مشکالت معده یا بیماریهای
مفصلی و یا حتّی تب مبتال میشویم و یا برخی از بیماریهای خُ لقی
طب س ّنتی ایران برای
و اضطرابی در این فصل دوباره بروز میکنندّ .
پیشگیری از این وقایع تدابیری دارد که در قالب تدابیر فصل بهار
بیان میشود.

تدابیر فصل بهار

 .1تدابیری برای پاکسازی بدن از اخالط اضافی
طب س ّنتی ایران به معنی خارج کردن موا ّدی است که
استفراغ در ّ
باید از بدن خارج شوند که امروزه از آن به پاکسازی تعبیر میشود.
روشهای مختلفی برای دفع مواد از بدن وجود دارد که هر یک هدفی
را دنبال میکنند .این روشها عبارتاند از:
قی کردن :یکی از روشهای پاکسازی -که در فصل بهار توصیه
شده است -قی کردن است که به معنی خروج موا ّد موجود در معده
از طریق دهان است .از آنجایی که در فصل زمستان در اثر هضم غذا و
سرمای هوا بلغم بیشتری در معده تولید میشود ،بنابراین برای اخراج
این بلغم زاید از معده نزدیکترین راه دهان است که به روشی خاص
و با در نظر گرفتن مالحظاتی در بهار انجام میشود .الزم بهذکر است
که قی کردن چیزی غیر از تحریک حلق با انگشت و خارج کردن
محتویات معده است ،زیرا هدف از قی ،خارج کردن ما ّده یا خلطی
خاص مث ً
ال بلغم از معده است و قبل از این عمل برای آماده کردن بلغم
برای دفع ،ابتدا باید موا ّدی به فرد قیکننده خورانده شود و در غیر
این صورت ما ّدة بلغم خارج نخواهد شد .ذکر این نکته مهم است که
هر روش درمانی با وجود فواید ،دارای محدودیتها و ضررهایی است
طب س ّنتی باید در مورد هر بیمار این روشها را بسنجد.
که
ّ
متخصص ّ
فصد و حجامت :فصد و حجامت از دیگر روشهای پاکسازی بدن
خاص خود و
است .فصد به معنی خون گرفتن از رگ به شیوهای
ّ
حجامت به معنی خون گرفتن از موضع واقع بر پوست با استفاده از
ظرف و ایجاد خلع در آن است که با تیغ چند خراش یا برش پوستی
بر سطح پوست ایجاد میکنند .از فصد به «استفراغ کلّی» نام برده
میشود ،زیرا در فصد همة اخالط با خون خارج میشوند .فصد ازجمله
طب س ّنتی است که مالحظات
روشهای تهاجمی ( )Aggressiveدر ّ
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ّ
ط ّب سنتی

توجه اکید قرار گیرد.
بسیاری بر آن مترتّب است که باید مورد ّ
استفاده از مل ّینها و مس ّهلها :هدف استفاده از این مواد ،دفع
توجه به اینکه هدف ،دفع کدام
اخالط زاید از طریق روده است .با ّ
خلط باشد ،داروی مخصوص برای دفع آن خلط تجویز میشود.
اهمیت
 .2تدابیر غذایی :غذا به عنوان ما ّدة اولیة تولید اخالط از ّ
ویژهای برخوردار است .در فصل بهار بهدلیل ق ّوت گرفتن قوای بدن،
ق ّوة هاضمه هم ق ّوت میگیرد و نتیجة آن افزایش اشتها و زود هضم
شدن غذاست .افزایش اشتها موجب مصرف غذای بیشتر میشود و
درنتیجه خون و دیگر اخالط بیشتر تولید میشوند .این در حالی است
که در فصل بهار سعی میشود که اخالط اضافی ب ه روشهای مختلف
طب س ّنتی بیان شده ،کاهش
دفع شوند .حال چه باید کرد؟ آنچه در ّ
غذاهای گرم و تر و با ق ّوت غذایی باالست .گوشت بهخصوص گوشت
قرمز سردستة این گروه از غذاهاست .مصرف زیاد غذاهای شیرین و
تند (مانند سیر و پیاز خام و تره) هم منع شده است .آنچه توصیه
شده ،مصرف غذاهای حجیم و کمق ّوت مانند انواع سوپها و آشهای
بیگوشت و یا کمگوشت است ،زیرا حجم باالی این غذاها پاسخی
به افزایش اشتهاست و کمق ّوت بودن این غذاها موجب میشود که
خلط کمتری تولید شود .خوشبختانه مصرف انواع غذاهای محلّی از
سبزیجات و گیاهانی که در فصل بهار میرویند ،هنوز در ایرانزمین
رواج دارد که خود تأمینکنندة این مقصود است.
طب سنتی از آن به «ریاضت»
 .3ورزش :ورزش -که در منابع ّ
اهمیت زیادی برخوردار است .هدف از ورزش
نام برده میشود -از ّ
تحلیل موا ّد زاید بدن است ،بدون اینکه عوارضی به بار بیاورد .از این
رو توصیه به «ریاضت معتدله» میشود و آن ورزشی است که در آن
افراط نشود ،مث ً
ال میان پیادهروی و دویدن ،پیادهروی توصیه میشود
و یا میان پیادهروی و ورزش با وزنه ،باز هم پیادهروی بهتر است .چرا
که ورزش بهافراط خود موجب افزایش حرارت در بدن میشود و
افزایش حرارت موجب سیالن و حرکت اخالط در بدن میگردد و این
به معنی هجوم اخالط نامطلوب به اعضای ضعیف و بروز عالئم بیماری
است که مطلوب نیست.
 .4خواب :افزایش میل به خواب از دیگر مسائلی است که در بهار رخ
میدهد .شاید بارها تجربه کردهباشید که پس از خروج از استانهای
مرطوب مانند گیالن و مازندران و ورود به استانهای خشک ،صبح
زودتر و سبکتر از خواب برمیخیزید .عکس این موضوع هم صادق
است ،یعنی وقتی هموطنان دیگر استانها -که آب و هوای خشکی
دارد -وارد استانهای گیالن و مازندران میشوند ،خوابشان سنگینتر
میشود و از خوب استراحت کردن در استانهای شمالی خرسند
هستند .علّت این امر تأثیر رطوبت بر بدن است ،یعنی با افزایش
رطوبت در بدن میل به خواب افزایش مییابد .عالوه بر آن هروقت زیاد
غذا خورده باشیم ،بدن دچار خوابآلودگی میشود و میل به خواب
افزایش مییابد ،زیرا غذا در خواب بهتر هضم میشود .در فصل بهار
سیال درمیآیند (بهخصوص بلغم که
اخالط از حالت منجمد به حالت ّ
سرد و مرطوب است) و موجب افزایش رطوبت در بدن میشوند .عالوه
بر آن بخشی از این مواد به عنوان غذا مورد استفادة بدن قرار میگیرند
که باز هم برای گوارش آن احتیاج به خواب افزایش مییابد .با رعایت
نکات مندرج قبلی خواب نیز کاهش مییابد.
«چون بهار معتدل و شاد باشید».
* متخصص طب سنتی ایران
نشانی :رشت ،خیابان الکانی ،روبروی بانک صادرات ،شماره 126
تلفن33220149 :
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نـوروز و
توصیههای دندانپزشکی
عید نوروز ،از همان شبی که سال تحویل میشود تا روز آخر تعطیالت که سیزدهبهدر باشد ،موسم خوردن و نوشیدن
و انباشتن است .سیستم گوارش بسیاری از ما سختترین دوران کاری خود را پشت سر میگذارد .دندانها نیز به
عنوان حلقهای از این زنجیر ،بار مهم و سرنوشتسازی را برعهده دارند؛ چه اینکه بروز مشکل در هر یک از دندانها،
نه تنها میتواند شما را از خوردن و جویدن باز دارد ،بلکه قابلیت آن را نیز دارد که تمام ایّام نوروز را خراب کند.
همچنان که پیش از رفتن به سفر ،اتومبیل خود را برای معاینة ف ّنی به تعمیرگاه میبرید ،پیش از آغاز تعطیالت
به نزد دندانپزشک خود بروید و سالمت دندانهایتان را بررسی کنید .این توصیه را مخصوصاً افرادی که بهداشت
جدی بگیرند .دندانهایی که پوسیدگی آنها به عصب رسیده است
دهانی ضعیف و دندانهای خرابی دارند ،باید ّ
(نیاز به درمان ریشه دارند) ،ممکن است در تعطیالت نوروز شما را غافلگیر کنند تا مجبور شوید برای ساکت کردن
گردآوری و تنظیم :دکتر اتابک نوذری * درد دندان ،دربهدر در پی یافتن دندانپزشک باشید.
چند توصیة مهم در ایّام نوروز

از جویدن حجمهای سخت و سفت پرهیز کنید.

شکستن پسته و فندق به طمع خوردن مغز آن ،عمل رایجی است که
بسیاری از افراد حین خوردن آجیل عید ،انجام میدهند .این اتّفاق ممکن
است در بسیاری از موارد به ّلذت جویدن مغز یک پستة سربسته یا فندق
منجر شود ،ا ّما فراموش نکنید که ممکن است صدای شکستنی که حین
فشردن پسته در میان دندانها به گوش میرسد ،از دندان خود شما باشد!
این احتمال وقتی تقویت میشود که دندان شما دارای پوسیدگی یا یک
پُر کردگی وسیع باشد یا در گذشته درمان ریشه (عصب کشی) شده باشد.
مسواک را فراموش نکنید.

ّ
الینفک تعطیالت است .حتّی خود
تنبلی و فراموشکاری جزء
دندانپزشکان نیز ممکن است مسواک زدن در ایّام عید را در میان
خستگی دیدوبازدیدها و سفر فراموش کنند و خوابیدن روی کاناپه
را به از جا برخاستن و زدن مسواک ترجیح دهند! اینگونه غفلتها،
مخصوصاً اگر به دفعات تکرار شوند ،احتمال پوسیدگی دندانهای
شما را افزایش میدهند و سالمت آنها را به خطر میاندازند .افراد
سالخوردهای که از دندان مصنوعی (دستدندان) استفاده میکنند،
باید شستشوی دهان و دستدندان را پس از خوردن غذا و خارج
کردن و در آب گذاشتن دستدندان در هنگام خواب از یاد نبرند.

ترش و شیرین نخورید.

باقی ماندن موا ّد قندی در میان دندانها ،به باکتریهایی که بهطور
طبیعی در دهان شمازندگی میکنند ،این فرصت را میدهد تا آنها
را به قصد کسب انرژی تخمیر کنند .حاصل این عملیات تولید اسید و
کاهش  PHدهان است که میتواند منجر به زدوده شدن موا ّد معدنی
مقدمة تخریب و پوسیدگی دندانهاست.
دندانها شود .این رویداد ّ
به ازای هر بار خوردن موا ّد قندی ،تا نیم ساعت محیط دهان
اسیدی خواهد بود .توصیة نخنمای دندانپزشکان برای شستن دندانها
بعد از خوردن موا ّد غذایی ،مخصوصاً شیرینیجات نیز به دلیل حفظ
دندانها از تخریب با اسید است .خوردن غذاها و موا ّد ترش ،از مر ّکبات
گرفته تا نوشابه (الکلی و غیر الکلی) ،نیز اثر مشابه و حتّی شدیدتری
روی دندانها میگذارد ،چراکه  PHاین مواد بالفطره اسیدی است.
ا ّما نکتة اساسی لزوم کاهش حجم این مواد نیست؛ بلکه کاستن
از تعداد دفعات خوردن این مواد و شستشوی بالفاصلة دهان با آب
است .چراکه به ازای هر بار خوردن موا ّد ترش و شیرین محیط دهان
تا نیم ساعت اسیدی خواهد بود .برای اینکه دهانتان تمیز شود ،یک
آدامس کوچک در دهانتان بگذارید و بجوید .بزاق دهان و جویدن
آدامس ،دندانهایتان را مو ّقتاً تمیز میکند و اسید دهانتان را پایین
نگه میدارد تا به خانه برسید و مسواک بزنید.
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موارد اورژانسی دندانی
اگر دندان شکست ...

شکستن تخمه ،فندق و پستههایی
که خندان نیستند با دندان ،بهویژه
با دندانهای جلویی خطرناک است و
میتواند سبب ترک برداشتن ،لبپر شدن
و یا حتّی شکستن دندانهای شما شود.
اگر دندانهایتان را با موا ّد همرنگ دندان
ترمیم کرده باشید ،ممکن است این مواد
ی از سطح دندانهایتان جدا شوند.
ترمیم 
نشانة برخی از ترکهای دندانی این
است که وقتی دندانهایتان را روی
هم فشار میدهید و رها میکنید،
آن دندان در لحظة جدا شدن
درد میگیرد .خب ،اگر
شما به توصیههای ایمنی
دندانپزشکان عمل نکردید
و قطعهای از دندانتان
شکست ،باید در اولین
فرصت به دندانپزشک
مراجعه کنید .گاهی
میتوان ترکهای ایجاد
شده روی دندانها را
بهخوبی ترمیم کرد .اگر
قطعهای از دندانتان هم
شکست و جدا شد ،آن را
تا پایان تعطیالت به حال
خود رها نکنید .بهتر است
ّ
محل
پیش از اینکه پوسیدگی در
شکستگی آغاز شود ،آن را ترمیم
کنید .ولی اگر دوست دارید دندانپزشک
خودتان پس از تعطیالت عید ،دندانتان
را ترمیم کند ،حتماً با مراجعه به یک
کلینیک دندانپزشکی دندانتان را به صورت
مو ّقت پانسمان کنید.
اگر دندان از دهان بیرون پرید ...

سیزدهبهدر و سایر روزهای تعطیلی عید،
زمان مناسبی است که کودکان را به پارک
و طبیعت ببرید تا کمیبازی کنند و انرژی
خود را مصرف کنند ،ولی در این بازیها
و دویدنها گاهی کودکان زمین میخورند
و به دندانهایشان ضربه وارد میشود.
این هم یکی از شرایط اورژانسی است که
جدی بگیرید .اگر کودک شما
باید آن را ّ
دندانهای خرگوشی جلو آمدهای دارد
یا با دوستانش فوتبال یا بسکتبال بازی
میکند ،احتمال ضربه به دندانهایش
بیشتر است .اگر دندان شیری کودکتان در
یکی از روزهای تعطیل بر اثر زمین خوردن
از دهانش بیرون افتاد ،باید سریع آن را
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در یک ظرف شیر پاستوریزه قرار دهید و
یا از کودکتان بخواهید آن را گوشة لپش
نگه دارد.
فراموش نکنید برای تمیز کردن
خردههای خاک و خاشاک از روی دندان به
جان دندان نیفتید و یا آن را با آب نشویید.
ّ
محل دندان
یک قطعه گاز استریل روی
مدت پنج دقیقه
در لثه قرار دهید و به ّ
تا خونریزی
فشار دهید

کاهش یابد .کودکتان را هرچه سریعتر
با دندانش به یک کلینیک دندانپزشکی
برسانید .در بسیاری از موارد ،دندانپزشک
پس از شستشوی مناسب محل ،دندان را
دوباره در حفرهاش میکارد و دندان در
مدت قابل نگهداری است .نکتة
طوالنی ّ
طالیی برای نجات دادن جان این دندان،
زمان است .اگر شما بتوانید کودکتان را در
زمانی کمتر از نیم ساعت به یک کلینیک
دندانپزشکی برسانید ،احتمال اینکه بتوان
درمان مو ّفقیتآمیزی برای این دندان
انجام داد ،بیش از نود درصد خواهد بود.
اگر دنداندرد گرفتید ...

اگر در ایّام عید فقط با خوردن یک
عدد شیرینی دندانتان درد میگیرد
و درد دیگری ندارید ،نشاندهندة
پوسیدگی دندانتان است و باید برای

بهداشت داهن و دندا ن

برداشتن پوسیدگی و ترمیم دندانتان به
دندانپزشک مراجعه کنید .دردی در ایّام
نوروز اورژانسی به حساب میآید که اجازه
ندهد شب بخوابید و از حوالی غروب شروع
شود و این درد شبانه همراه شما باشد.
اگر دندانتان در طول روز هم خودبهخود و
بدون هیچ تحریکی درد میگیرد ،این هم
یکی از اورژانسهای دندانپزشکی است که
باید در همین تعطیالت عید به فکر چاره
باشید .این دردهای شبانه و خودبهخودی
دندانها نشانة این است که عصب
دندانتان درگیر شده و دندان شما نیاز
به عصبکشی دارد .اگر در مسافرت
یا در مهمانی هستید یا دسترسی
به مراکز درمانی ندارید ،برای
کاهش درد این اقدامات را
میتوانید انجام دهید:
 داروهای خوراکی
اولین و بهترین گزینه
برای کنترل درد دندان
شما هستند ،به شرطی
که منع مصرفی در مورد
ضد
داروهای خوراکی
ّ
درد که به آنها اشاره
میشود ،نداشته باشید.
ایبوپروفن و استامینوفن
شایعترین و مؤثّرترین این
دسته از داروها هستند .این
داروها را میتوانید با مصرف دو
قرص یا کپسول شروع کنید و تا زمان
مراجعه به دندانپزشک هر شش ساعت تا
چهار ساعت یکبار ادامه دهید.
 در دردهای نبضدار -که موقع
خوابیدن شروع میشود یا از خواب
بیدارتان میکند -یک بالش بلند طوری
که سرتان بلندتر از بدنتان قرار گیرد،
ممکن است اجازه بدهد که تا صبح بتوانید
بخوابید!
 اسپریهای بیحسکننده ،خمیر
ضد درد و برخی
دندان ،قطرههای گیاهی ّ
داروهای گیاهی س ّنتی مانند گل میخک
ممکن است در کنترل درد مؤثّر باشد.
سیر ،عسل ،فلفل ،نمک ،پونه ،پوست انار،
ریشة زنجبیل ،برگ چای و موا ّدی از این
دست هم در قدیم برای تسکین دنداندرد
استفاده میشدند .استفاده از اینها در
موارد اورژانس ممکن است در تسکین
درد شما مؤثّر باشد؛ هرچند که از نظر
ضد درد
علمی کارآیی دقیق یا سازوکار ّ
این مواد اثبات نشده باشد .خمیر دندان
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میتواند در مواردی که حفره ایجاد شده است ،با قرار
گرفتن روی حفره ،درد را کاهش دهد .از قرار دادن قرص
آسپیرین روی دندان پوسیده به علّت اسیدی بودن دارو
جدا ً خودداری کنید.
ّ
 اگر داخل دندانتان حفره ایجاد شده و درد دندانتان با
حرارت یا برخورد غذا تحریک میشود ،میتوانید با آدامس
(ترجیحاً بدون قند) یا پنبة تمیز داخل اتاقک حفره را
بهطور مو ّقت بپوشانید .از خوردن غذاها و نوشیدنیهای
خیلی گرم ،خیلی سرد و شیرین اجتناب کنید.
اگر زبان را گاز گرفتید...

گاهی در تعطیالت پیش میآید که شما لب یا گونه یا
زبانتان را ناخودآگاه گاز میگیرید .این اتّفاق برای کودکان
در حین پیکنیک و سیزدهبهدر در اثر زمین خوردن هم
ممکن است رخ دهد .در این شرایط ،بهترین کار این است
که ناحیة صدمهدیده را با یک گاز استریل تمیز کنید
متورمشده را کمپرس سرد کنید .کمپرس سرد
و ناحیة
ّ
تورم آن ناحیه را کاهش خواهد داد ،ا ّما اگر خونریزی لب،
ّ
گونه و یا زبان شدید و غیرقابل کنترل است ،سریع به یک
کلینیک دندانپزشکی مراجعه کنید .در این موارد برای
کنترل خونریزی نیاز به بخیه است.
اگر پوست تخمه در لثه فرورفت ...

خیلیها تجربه کردهاند که فرورفتن ت ّکهای از پوست
تخمة آجیلهای شب عید در لثة بین دندانی چه ناراحتی
و دردی ایجاد میکند .اگر این پوست تخمه در لثه باقی
بماند ،میتواند موجب آبسة لثه شود .بنابراین سعی کنید
آن را با استفاده از نخ دندان از میان دندانها و داخل لثه
خارج کنید .فراموش نکنید که بهترین وسیله برای خارج
کردن آن قطعه ،نخ دندان است .از خالل دندان و اجسام
تیز و برندة دیگر استفاده نکنید .در صورتی که نتوانستید
جسم خارجی را به این روش خارج کنید ،به کلینیک
دندانپزشکی مراجعه کنید.
اگر دندان مصنوعی شما شکست ...

گاهی پدربزرگها و مادربزرگها هم دچار اورژانسهای
نوروزی میشوند و آن وقتی است که دستدندانشان از
وسط میشکند و یا حتّی از دستشان میافتد و یکی از
دندانهایش و یا یک ت ّکه از لبهاش جدا میشود .در این
شرایط با چسب مایع به جان دستدندان نیفتید ،چون نه
تنها این چسب میتواند موجب التهاب مخاط شما شود،
بلکه خودتان نمیتوانید بهدرستی قطعة شکستهشده را در
سر جایش قرار دهید .در این شرایط دستدندان را همراه
قطعة شکسته شدهاش به یک کلینیک دندانپزشکی ببرید
تا آن را مانند روز اولش تعمیر کنند تا تطابق مناسبی با
بافت دهانتان داشته باشد.
* ج ّراح و دندانپزشک

نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،ساختمان پزشکان ارتین ،طبقة

سوم ،واحد 22

تلفن33121931 :

44

 23فروردين،
روز دندا نزپکش
رب تمامی هم کاران دندا نزپکش مبارک باد
مسواک نزدن و کشیدن سیگار
با سرطان سینه ارتباط دارد!

سایت پزشکان بدون مرز :نتایج بررسیهای جدید پژوهشگران علوم
پزشکی نشان داده است که احتمال بروز سرطان سینه در زنانی که
بیماریهای دندان و لثه دارند ،بیشتر است .این آمار بهخصوص در
زنان سیگاری بیشتر هم میشود.
بیماریهای بافت اطراف دندان یا Periodontal disease
موجب التهاب لثه میشوند و میتوانند در نهایت موجب درگیر
شدن استخوان اطراف دندان و لقی و از دست دادن دندان شوند.
بررسیهای قبلی ارتباط بین بیماریهای لثه با بیماریهای قلبی،
سکتة مغزی ،دیابت و سرطانهای دهان ،مری ،سر و گردن،
پانکراس و ریه را نشان داده بود و دانشمندان علّت عمدة
این ارتباط را التهاب بهوجود آمده میدانستند.عللی که
میتوانند احتمال بیماریهای لثه را افزایش دهند ،داشتن
زمینة ژنتیکی ،تغییرات هورمونی در دختران و زنان،
مصرف سیگار ،دیابت ،شیمیدرمانی و خشکی دهان
است .مسواک زدن و نخ کشیدن دندانها میتواند به
طرز محسوسی احتمال عفونت و التهاب لثه را کم
کند.
حاال محقّقان دانشگاه بوفالو با بررسی بیش از ۷۳
مدت هفت
هزار زن در سنین بعد از یائسگی و به ّ
متوجه شدند که وجود التهاب لثه میتواند
سال
ّ
احتمال بروز سرطان سینه در این زنان را چهارده
درصد افزایش دهد .حال اگر این زنان سیگار هم
بکشند ،احتمال سرطان سینه در آنها  ۳۲درصد
افزایش مییابد.
متوجه شدهاند باکتریهایی که در
محقّقان
ّ
دهان افراد سیگاری وجود دارد ،با باکتریهای دیگر
افراد متفاوت است .آنها میگویند این باکتریها میتوانند به جریان
خون راه یابند و احتمال بروز سرطان سینه را افزایش دهند .نتایج
این تحقیق در مجلّة& Cancer Epidemiology Biomarkers
 Preventionمنتشر شده است.

