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عبـارت دیگـر   شود؛ به  ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه محسوب می با ارزش» منابع انسانی«هاي سازمانها،  امروزه در بین سرمایه
بررسی فـراز و فرودهـاي   . هاي اساسی هر سازمان است منابع انسانی هر سازمان منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت

بـیش از  ) و بعضاً جوامـع بشـري  (دهد که امروزه نقش و اهمیت نیروي انسانی در رشد و توسعه سازمانها  توسعه منابع انسانی نشان می
زیـرا  . نگرنـد  و بـا ارزش مـی  » پایـان  اي بی سرمایه«در مدیریت بعنوان » انسان«از این رو در عصر جدید به . ان گشته استپیش نمای

به عبارت دیگر متفکـران علـم   . شود وري و تولید می دیگر به خوبی روشن است که کاهش سرمایه بالنده انسانی منجر به کاهش بهره
وري دانست و آنها را مبناي اصـلی فرآینـد افـزایش     ن را باید مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهرهمدیریت بر این اعتقادند که کارکنا

 . کارآیی و نوعی سرمایه به حساب آورد

ریزي همه جانبه براي منابع انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است که توجه به سـالمت جسـمی و    در جهت تحقق این هدف، برنامه
امروزه علوم پزشکی بـا شـناخت، پیشـگیري و درمـان     . روند ها بشمار می خانواده و محیط کار از مهمترین این جنبه روحی کارکنان در

بسیاري از بیماریها توانسته است سبب کاهش دردها و عوارض آنها در جهان شده و نقش مؤثري را در افزایش سالمت و طـول عمـر   
ب کـه بتوانـد بـا بیـانی سـاده و کـاربردي،         أله، ضرورت دراختیار داشتن مجموعهلذا با عنایت به این مس. انسانها ایفا نماید اي از مطاـل

بیش از پیش محسوس بود که با همت و تالش همکـاران مـا     اطالعات موردنیاز در مورد بیمارهاي مختلف را گردآوري و تدوین کند،
رسـانی در   بخشـی و اطـالع   هاي اخیر توجه بسـیاري بـه آگـاهی   در معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق مازندران که در سال

مجموعه حاضر حاصل اطالعات کاملی اسـت کـه حـوزه منـابع انسـانی جهـت افـزایش آگـاهی         . اند، محقق شد حوزه سالمت داشته
  .اند کارکنان طی سال گذشته و سالهاي قبل ارائه نموده

زاده، کادر علمی دانشگاه علـوم   ، جناب آقاي دکتر فراشییناسنا عبانم مرتحم نواعم هزوح ناراکمه زا ینادردق و رکشتدر پایان ضمن 
اند، مطالعه ایـن کتـاب    پزشکی مازندران بویژه جناب آقاي دکتر رنجبر و همه بزرگوارانی که در تهیه و تدوین این کتاب سهمی داشته

ابتالء به بیماریهاي مختلف توصیه نموده، سـالمت و سـعادت همگـان را از پیشـگاه خداونـد      را در جهت ارتقاء سطح آگاهی و کاهش 
  .قادر متعال آرزو دارم

 

  منوچهر جعفري

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

  شرکت توزیع نیروي برق مازندران
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  :فصل اول
  هاو بیماریهاي آن ، موپوست
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  :مقدمه

و حساس ترین ) از لحاظ جنین شناسی(قدیمی ترین  1پوست
پوست اولین راه ارتباط با محیط و . عضو بدن ما است

می توان پوست را قسمت . موثرترین محافظ خارجی می باشد
در واقع پوست دستگاه . خارجی سیستم عصبی فرض کرد

عصبی خارجی ما است،عضوي که اولین واکنش ها را نسبت 
هد و ارتباط تنگاتنگی با سیستم اعصاب به محیط نشان می د

  . مرکزي دارد
ساختمان پوست در حال تجدید مداوم است و این فعالیت 

هر . توسط سلول هاي الیه هاي عمقی آن تامین می شود
چهار ساعت یا حدود همین زمان پوست دوالیه جدید تشکیل 

سلول هاي پوست و روده می توانند صدها و هزاران . می دهد
سلول هاي پوست . ن زندگی یک فرد تقسیم شوندبار ضم

  . بیش از یک میلیون بار در ساعت ریزش می کنند
روي پوست به عنوان یک تصویر فرضی تجربیات کل زندگی منعکس می گردد، فراز و نشیب هاي احساسی، تاسف هاي 

  ..... عمیق و
فزایش سن متحمل چین و چروك ها، شیارهاي نرمی، صاف وصیقلی بودن پوست زودگذر است ، پوست به مرور زمان باا

پوست حتی با تماس هاي عاطفی دچار ضربات خفیف می . عمیق و افتادگی می شود که نتیجه سال ها آسیب است
  . شود

سانتی متر مربع مساحت دارد و دوازده درصد  579این عضو در یک مرد بزرگسال . پوست وسیع ترین عضو بدن است
  . میلیون سلول حسی است 5و شامل ) کیلوگرم 3.362(هدکل بدن را تشکیل می د

  . زمینه فعالیت پوست، ساخت پایه اي براي سلول هاي حسی است که مهمترین جزء آن حس المسه می باشد
پوست یک تنظیم کننده،تحلیل کننده و منبع اطالعاتی محسوب می شود، عامل احساس می باشد و سدي براي بدن 

همچنین منشاء هورمون هاي الزم براي تمایز سلول هاي دفاعی بدن بوده و الیه . خارجی استدر مقابل باکتري هاي 
  . هاي پایینی را از صدمات مکانیکی و تابشی محافظت می کند

پوست سدي در برابر مواد سمی و میکروب هاي خارجی است، نقش اساسی در تنظیم فشار و جریان خون دارد، در 
                                                             
١Skin 
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پوست عضوي است که مواد سمی و سایر موادي را که در . دارد و کراتین می سازد ترمیم و بازسازي خود نقش
  . محصوالت دفعی بدن ترشح می شود جذب می کند

پوست تنظیم کننده حرارت است، عضوي است که در متابلویسم وذخیره چربی دخیل می باشد، پوست متابولیسم آب و 
  . ده غذا و آب استنمک را با تعریق تنظیم می کندو نیز ذخیره کنن

عضو تنفسی است و تسهیل کننده مسیر دو طرفه عبور برخی گازها می باشد، سنتز کننده تعدادي از ترکیبات مهم 
سدي اسیدي در مقابل بسیاري از باکتري ها می سازد، سدي که از ) .  Dویتامین (شامل مواد ضد راشیتیسمی است و 

کرده بدن را علیه باران و سرما عایق بندي می کند و احتماالً در کشتن  پوست مو را نرم.غدد سبابه ترشح می شود 
 . در پایان اینکه عضوي است که خود به پاکیزگی خود اقدام می کند. باکتري ها کمک دهنده می باشد

 ...در ادامه به برخی از مهمترین مشکالت و آسیبهاي وارده بر پوست خواهیم پرداخت
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  :آفتاب سوختگی

روشنایی زندگی ما، گرمی روزهاي ما، منبع انرژي براي 
  !!» آفتاب«تمام موجودات زنده، 

... بخشد شنیدن اسم آن هم به دلمان گرمی و نشاط می
امااین فقط یک روي سکه است؛ اشعه ماوراي بنفش آفتاب 

  .هاي جبران ناپذیري به پوست ما وارد کند تواند آسیب می
  :ددانی آیامی●

  ب از چه اجزایی تشکیل شده است؟نورآفتا
  اشعه ماوراي بنفش چیست و چه تأثیري بر پوست ما دارد؟

  کند؟ ي خورشید چگونه از خود دفاع می بدن ما در برابر اشعه
  ما براي محافظت از پوستمان چه باید بکنیم؟

  هاي ضد آفتاب چه تأثیري بر پوست ما دارند؟ کرم
 نورآفتاب●

امرئی آفتاب، طیف ماوراء ي ن بخشی از اشعه. هاي مرئی و نامرئی است ی گسترده از اشعهنورخورشید،حاویطیف
زند  ي ضررهایی که نور آفتاب به پوست ما می تر از طول موج نورمرئی داشته و همه است که طول موجی کوتاه2بنفش

این دو نوع اشعه هستند که باعث . شود م میتقسی UVBو  UVAخود به دو قسمت  UV. هم زیر سر همین اشعه است
ها در فصل تابستان، در ارتفاعات و در مناطق استوایی بیشتر  شوند و میزان آن سوختگی می آفتاب  برنزه شدن پوست و

رسد بیشتر  اي که به پوست ما می شود که میزان اشعه باد و انعکاس نور خورشید از روي آب یا برف هم باعث می. است
   .باشد

ي  ي اشعه توانند جلوي عبور همه ابرها نمی! شوید؟ نه سوختگی نمی کنید که در هواي ابري دچار آفتاب اما آیا فکر می
  . ماوراي بنفش را بگیرند و بنابراین حتی در هواي ابري هم شما باید مراقب پوست خود باشید

  اثرنورآفتاببرپوستما●
باعث  UVاشعه . حد تعادل باشد، نه تنها ضرري ندارد بلکه سودمند است ر بهقرارگرفتندرمعرضآفتاب،مثلهرچیزدیگر،اگ

آفتابی   اما اگر میزان. باشد ها و حتی تأثیر روانی مثبت بر ما می در پوست، از بین رفتن میکروب Dساخته شدن ویتامین 
  :شوند رسد از حد تعادل تجاوز کند، اثرات زیانبار نور خورشید آغاز می که به پوست می

                                                             
٢Ultraviolet (UV) 
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  .تواند ظرف چند دقیقه بروز کند این اثر می. شود نور خورشید باعث قرمزي پوست می: اثر فوري -1
  .شود ساعت قرار گیري در معرض آفتاب ایجاد می 3-4سوختگی است و بعد از که همان آفتاب: اثر تأخیري -2

  .شود ي فوقانی آن ضخیم می کند و الیه روز پوست حالت پوسته پوسته پیدا می 2-3بعد از گذشت 
ایجاد کک و مک و عالیم زودرس پیري و همچنین افزایش خطر سرطان : مدت اثر دراز -3

پوست، اثراتی هستند که در افرادي که پوستشان به مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار 
  .شوند دارد ایجاد می

  ربرابرآفتابدفاعپوستماد●
پوست تمام . زیانبار اشعه ماوراي بنفش، خود پوست است اولینسددفاعیبدنمادربرابراثرات

  .کند سطح بدن را پوشانده و اعضاي داخلی ما را از عوامل مخرب محیطی حفظ می
  :پوست، از دو الیه ساخته شده است

  .دهد ي محافظ پوست را تشکیل می ترین الیه اپیدرم که خارجی -1
هاي مو، غدد عرق و غدد  هاي خونی، اعصاب و فولیکول درم که در زیر اپیدرم قرار گرفته و داراي بافت همبند، رگ -2

  .چربی است
اولین کار، . اندازد هاي دفاعی خود را به کار می رسد، پوست سازمان زمانی که اشعه ماوراي بنفش به پوست می

ي آن اشعه ماوراي بنفش کمتري به نقاط عمقی پوست نفوذ  ي شاخی پوست است که در نتیجه سازي الیه ضخیم
  .کند می

  .کند که همان عامل برنزه شدن است می» مالنین«اي به نام  بعد از این عمل، پوست شروع به ساختن رنگدانه
  .نماید  این رنگدانه، تا حدي اشعه ماوراي بنفش را جذب کرده و از نفوذ آن به پوست جلوگیري می

آنها در اثر مواجهه با  DNAکند که  هایی می هر شب، پوست شروع به ترمیم سلول. ود ترمیمی پوست استقدم سوم، خ
تواند از پس آنها  هاي آسیب دیده زیاد باشد، سیستم ایمنی پوست نمی اما اگر تعداد این سلول. اند آفتاب خراب شده

  .شوند ر پوست ایجاد میبربیاید و در نتیجه بعد از مدتی ضایعات سرطنی و پیش سرطانی د
اگر شما پوست حساسی دارید که . باید بخاطر داشت که دفاع طبیعی افراد مختلف نسبت به نور آفتاب متفاوت است

سال است و اگر در ساعات  12اگر سن شما زیر . شود، باید خیلی بیشتر مراقب باشید بالفاصله در برابر آفتاب، قرمز می
بیشترین شدت را دارد، زیر نور آفتاب هستید، باید حتماً به  UVبعد از ظهر که اشعه  3 تا 11گرم روز یعنی از ساعت 
  .کمک پوستتان بشتابید

  چطور؟
  پوست از محافظت هاي راه●
 تواند نمی بدن طبیعی دفاع اما. خواهدبود کافی شما براي پوست طبیعی محافظت گذرانید، می خانه در را روز تمام اگر
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و یا هنگام کوهنوردي یا اسکی چندان از پوست شما  ظهرداغ یک در روي پیاده هنگام ساحل، کنار آفتاب دربرابر
  .محافظت کند

  :پس شما باید به خاطر داشته باشید
محافظت در برابر = لباس پوشیده و مناسب + کاله و عینک آفتابی + ضد آفتاب 

  آفتاب
  ضدآفتاب هاي کرم●

  ...  و 20 یا SPF 10 :بینید می را عددها این آفتاب ضد هاي کرم تمام روي
SPF3 دهد میزان توانایی دارو براي محافظت از پوست شما را نشان می .SPF 

  . کنند اغلب محافظت خوبی برابر نور آفتاب ایجاد می 15هاي باالي 
مناسب بستگی به نوع پوست،  SPFاما باید دقت دشته باشید که براي هر فردي 

...) لوسیون، کرم و(شود وشکل ضد آفتاب  میزانی از کرم که هر بار استفاده می
 .دارد، بنابراین بهتر است براي انتخاب ضد آفتاب با پزشک مشورت کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
٣Sun Protection Factor 



١٢ 
 

 :جوش یا آکنه

به معنی دوران نخست زندگی گرفته شده  Acmeاز کلمه یونانی  4آکنهجوش یا نام 
  . است، زیرا آکنه نوعی بیماري معمول براي دوران نوجوانی و جوانی است

همه افراد زمانی که در دوران نوجوانی به سر می برند از بروز یک یا دو خال کوچک 
این مشکالت نظر آکنه که در ظاهر . بر روي پوستشان احساس ناراحتی می کنند

ه به نظر می رسند می تواند براي برخی افراد مشکالت روحی و جسمی بسیار ساد
  .فراوانی را به دنبال داشته باشد

بیماري آکنه بیشتر در سنین بلوغ و دوران جوانی بروز می کند، اما می تواند براي 
که پوست به میزان این بیماري بیشتر در سنین بلوغ یعنی زمانی . کهنساالن نیز مشکالت عدیده اي را به وجود آورد

سلول هاي مرده پوست و چربی ها باعث می شوند تا تمامی منفذ . زیادي چربی تولید می کند خود را نمایان می سازد
هاي پوست صورت، قسمت هاي فوقانی بازو ها، قسمت فوقانی کمر و قفسه سینه بسته شوند و تنفس پوستی مشکل 

  .شود
 18تا  17سال هاي اولیه نوجوانی شیوع پیدا می کند، یعنی تقریبا بین سال هاي این عارضه در بین خانم ها معموال در 

در این میان زمان بروز و شیوع این بیماري براي . سالگی بیشترین میزان آکنه بر روي پوست خانم ها ظاهر می شود
مایان می کنند، اما در عین لکه هاي آکنه بیشتر بر روي صورت خود را ن. سالگی اعالم شده است 20و  19آقایان سنین 

  .حال می توان آنها را بر روي قسمت پشتی بدن، زیر گوش ها، روي قفسه سینه و روي کشاله ران مشاهده کرد
باید توجه داشت که بیشتر مردم در طول دوران زندگی خود دست کم براي یک بار هم که شده آکنه و عوارض آن را 

درصد افراد با  15مواقع خود را به صورت مالیم و معتدل نشان می دهد، اما براي  این بیماري در بیشتر. تجربه می کنند
آکنه براي دو جنس زن و مرد به یک میزان بروز می کند و براي مردان معموال شدیدتر . شدت بیشتري ظاهر می شود

  .است
  آکنه پیشرفت مراحل●

 در. بروزکند زندگی دوران طول در میتواند که است بیماریهایی زجرآورترین و بدترین از یکی آکنه مردم از بسیاري براي
در این میان بسیاري از دانشمندان . نیست کننده نگران اصال و است عادي بسیار عارضه این بلوغ و نوجوانی دوران طول

  .در تالشند تا دریابند، براي چه بیماري آکنه بر روي پوست بدن بروز می کند
هر یک از این کیسه . ی شامل هزاران هزار کیسه ها و غده هاي کوچک و مخصوص می شودپوست هاي سالم و معمول

یک عکس العمل . ها شامل غده هاي کوچک چربی می شوند که چربی الزم براي پوست بدن را تولید می کنند
                                                             
٤Acne 
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ود تا فعالیت غیرمعمول از غده هاي چربی پوستی در فعالیت هورمون مردانه تستوسترون بروز می کند و باعث می ش
این طور که آمار ها نشان می دهد آکنه در مردان بیشتر از خانم ها بروز می کند، زیرا در بدن آنها . هاي آنها بیشتر شود

  .به میزان بیشتري هورمون تستوسترون وجود دارد
فع پوست را مسدود این چربی هایی که بیش از میزان نیاز تولید می شوند، به همراه سلول هاي مرده پوستی کلیه منا

به . غیر ممکن شود و به دنبال آن آکنه بروز کندتا امکان تنفس براي پوست افراد  این عارضه باعث می شود. می کنند
طور کلی ممکن است در این زمان فرد روزي چند بار به حمام برود و آلودگی ها را از روي پوست خود بزداید، اما در 

  . چربی ها با حمام رفتن از بین نمی روندعین حال این سلول هاي مرده و 
  آکنه درمانهاي●

. براي درمان آکنه انجام می دهند آنست که از بروز اثرات و جاي آکنه جلوگیري کنند متخصصان که فعالیتی مهمترین
عالوه بر این، پزشکان می کوشند از استرس ها و پریششانی هاي فرد مبتال به آکنه بکاهند، طول دوران بروز آکنه بر 

نی که براي بیماري آکنه به کار برده درما. روي پوست وي را کم کنند و باعث شوند تا بیمار درد کمتري را احساس کند
  .می شود به میزان شدت این بیماري در افراد بستگی دارد

لیوان آب در طول  8، روي و دست کم Eو  A ،Cپوست هاي سالم براي ایمن شدن در برابر آکنه به ویتامین هایی نظیر 
ن مواد را مصرف کنیم تا از پوستی سالم و شاداب همه ما چه به آکنه مبتال باشیم و یا نباشیم باید ای. روز نیاز دارند

  . برخوردار شویم

در این میان باید توجه داشت که عواملی نظیر آزمایش هاي پزشکی، ارتباطات جدید با دیگر افراد، پیش از فرا رسیدن 
برخی دارو ها می زمان عادات ماهانه خانم ها، بارداري، استرس و فشار هاي عصبی، برخی لوازم آرایشی و بهداشتی و 

 .توانند احتمال بروز آکنه در افراد را بیشتر کنند
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  :خارش و راههاي درمان آن

آیا تا به حال به خارش دچار . خارد؟ نه، اشتباه نکنید، قصد دعوا نداریم تان می تن
شود؟ چه  احساس می ها اید؟ خارشی که در یک ناحیه از بدن یا منتشر در همه اندام شده

تر، حتی به قیمت زخمی  خواست واقعا با شدت هرچه تمام تان نمی احساسی داشتید؟ دل
  تان را بخارانید؟ شدن بدن

آن هم نه یک بار بلکه چند بار . هر کسی در زندگی خود حتما به خارش دچار شده است
این عارضه آن قدر شایع است و آن قدر بیماران را با مشکل . آن را تجربه کرده است

به معنی احساسی است که فرد  5خارش. شوند کند که گاهی حتی متخصصان پوست نیز در رفع آن ناتوان می جه میموا
اي، گسترده یا  خارش ممکن است به صورت محدود و منطقه. کند را به خاراندن به عنوان نوعی واکنش تحریک می

ند احساس سوزن شدن یا سوزش یا مورمورشدن گاهی خارش مان. اي و پیوسته یا مداوم باشد منتشر، موقتی یا حمله
البته خوب است . اندازد می! جالب است بدانید درموارد نادر، خارش آن قدر شدید است که فرد را به فکر خودکشی. است

  .بدانیم که خاراندن پوست، در لحظاتی ممکن است خوشایند فرد باشد
  علت؟ چه به و چرا●

گذارد یا با آزاد کردن مواد  هاي آزاد عصبی تاثیر می بر پایانه مستقیم صورت به گوناگون شیمیایی یا فیزیکی مواد
هاي  ها که هورمون ها و آنکفالین مواد مخدر، مشابه با اثر اندورفین. کند هاي حسی را تحریک می واسطه، این پایانه

درد غیرحساس است، به وجود اي که به  خارش در منطقه. شود اند موجب بروز یا تشدید خارش می بخش درونی آرام
پرتی انسان کمتر و تمرکزش بر نواحی مختلف بدن بیشتر است،  همچنین خارش معموال هنگام شب که حواس. آید نمی

هاي فیزیولوژیک  حالت  گاهی نوعی خارش به نام خارش روانی یا عصبی وجود دارد که به علت. شود بدتر و شدیدتر می
  .آید به وجود مییا طبیعی، روانی و یا هر دو 

  واسطه شیمیایی مواد●
 هیستامین آنتی داروهاي خارش، درمان اولیه داروهاي از علت همین به و است خارش بروز واسطه اصلی ماده  هیستامین

 و عالیم بقیه با خارش موارد، اغلب در چون نیست خارش بروز واسطه تنها هیستامین اما. است هیستامین ضدعملکرد یا
هیستامین براي بیشتر موارد  مین مانند کهیر و گرگرفتگی همراه نیست و داروهاي آنتیهیستا آزادشدن هاي نشانه

  .خارش موثر نیست
  پوست هاي بیماري●

همچنین بیماري . پوستی باشد  درصد بیماران سالمند به خارش دچارند که ممکن است به علت وجود بیماري 70حدود
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. شود سر می فورم موجب بروز خارش شدید در ناحیه آرنج، زانو و پشت درماتیت هرپتیبه نام پمفیگویید تاولی پنهان و 
هاي پوستی است و معاینه بسیار دقیق براي دستیابی به علت اصلی مشکالت پوستی  خارش، نشانه اصلی بیشتر بیماري

  .، الزم استدار مانند درماتیت آتوپیک خفیف، گال یا جرب و اگزماي ناشی از خشکی مفرط پوست خارش
البته مهم است بدانیم که وجود خارش بدون بثورات پوستی، وضعیت مشکلی در تشخیص علت و درمان بیمار ایجاد 

  . کند می
  عمومی هاي بیماري●

 کنند می مصرف نبات و نقل مثل را کدیین استامینوفن کسانیکه. شود می خارش بروز باعث دارویی هاي واکنش گاهی
  .شود وهاي مخدر موجب خارش میدار مثل کدیین که بدانند باید

کاري تیرویید هستند و به خصوص زنانی  به دیابت یا پرکاري و کم  افرادي که مبتال
خونی به علت فقر آهن قرار دارند، هرازگاهی دچار خارش  که در معرض کم

    :گویند شود، می می  مدت مبتال هر کسی که به خارش مزمن و طوالنی. شوند می
هاي خارش است  البته عفونت انگلی از علت »برو آزمایش بده، شاید انگل داري «

اما مشکالت دیگري مانند نارسایی کلیه و افزایش اوره خون به مقدار بیش از حد طبیعی نیز ممکن است موجب بروز 
  .خارش شود

است یا افزایش عمر این  خارش عالمت شایع در بیماران اورمیک است البته مشخص نیست که علت خارش، دیالیز
تغییر در سوخت و ساز کلسیم و فسفر و افزایش میزان منیزیم و . بیماران موجب بارزتر شدن این عالمت شده است

هاي اصلی وجود خارش در این  در پوست و خشکی پوست بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه، از علت Aویتامین 
  . بیماران است

هاي قرمز به طور  سایتمی ورا که در آن تعداد گلبول درصد بیماران مبتال به پلی 15تا  14خون، هاي  در میان بیماري
سوزن شدن است و با  احساس خارش این بیماران به صورت سوزن. شوند شود، به خارش دچار می چشمگیري زیاد می

مصرف داروهاي گروه  .شود کاهش ناگهانی درجه حرارت بدن، مثال پس از گرفتن دوش آب گرم، بیشتر می
دقیقه تماس با آب، بدون ارتباط  30گاهی احساس خارش در مدت . هیستامین تاثیري در درمان این بیماران ندارد آنتی

  . یابد با درجه حرارت آن ممکن است به وجود آید و حتی تا دو ساعت ادامه می
گونه موارد، بیماري پلی سایتمی و سایر  در این. زدگی دارند بیماران معموال احساس خارش، مورمور شدن و حالت نیش

. دهد، باید مدنظر پزشکان باشد هاي خونی مغز استخوان رخ می ها که به علت افزایش غیرطبیعی تعداد سلول بیماري
شود که  آید که قرینه در هر دو دست دیده می گاهی احساس خارش در قسمت خارجی ساعد و چین آرنج به وجود می

تغییر حس پوست سر . است برخورد با نور آفتاب باشد و در بسیاري از موارد، علت استرس و عصبی دارد علت آن ممکن
معموال . اند بیشتر این گونه بیماران، خانم و داراي سرخی منطقه خارش. یا خارش آن با کاهش حس درد همراه است
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  . شود خارش با استرس و فشار عصبی، تشدید می
  کرد؟ باید چه●

یق بیماري را بدانند و شرح حال مفصلی از داروهاي مورد استفاده، عالیم همراه خارش و دق تاریخچه باید پزشکان
اي از تومورمغزي باشد یا  مثال خارش بینی مداوم ممکن است نشانه. هاي روحی فرد به دست آورند ارتباط با وضعیت

اینه بالینی باید شامل بررسی غدد لنفاوي، کبد، طحال، و غده مع. شود هاي روانی، معموال مزاحم خواب بیمار نمی خارش
رنگ پوست بسیار مهم است و در نارسایی کلیه، پرکاري تیروئید . تیروئید باشد

البته خوب است بدانیم در . کند و انسداد صفراوي در دوران بارداري تغییر می
ا و خشکی بسیاري از موارد، خارش علت خاصی ندارد و به ویژه در فصل سرم

هوا ممکن است به علت خشک شدن پوست به وجود آید که در این حالت با 
هاي دارویی یا  طور مرتب و استفاده از کرم رطوبت رسانی و استحمام ساده، به

توان آن را برطرف کرد، البته به شرطی که علت  رسان می بهداشتی رطوبت
همچنین در بسیاري . هاي داخلی وجود نداشته باشد خاصی از جنبه بیماري

شود که با خوردن و نوشیدن  یابد یا تشدید می موارد به علت گرماي هوا و افزایش درجه حرارت بدن، خارش بروز می
 .توان این عارضه رابرطرف کرد یا شدت آن را کاهش داد هاي خنک مثل خیار و مایعات فراوان می غذاها و نوشیدنی
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 :خال

ضایعات پوستی مسطح یا برجسته پوست هستند که ناشی از به  6خال ها
هم خوردن ترکیب طبیعی بافت هاي پوست ناشی از افزایش یا عملکرد 

در حقیقت خال یک . غیر طبیعی سلولهاي رنگدانه ساز پوست هستند
  . تنوپالسم خوش خیم سلولهاي رنگدانه ساز است

خال هاي مادر زادي در موقع تولید ممکن است بسیار کمرنگ باشند و به 
انواع . خالها ضایعه ها خوش خیم هستند ونیاز به اقدام درمانی ندارند.همین دلیل ممکن است مورد توجه واقع نشوند

  :ه بزرگ تقسیم می شوندخال ها به طور کلی خال ها به دو گرو
  :خال هاي اکتسابی) الف

درصد مردم داراي یک یا چند خال مالنوسیتی هستند می  80اکثریت خال ها اکتسابی هستند و به طور طبیعی حدود 
سالگی پیدایش خال جدید کمتر  35این خال ها بیشتر در دوران کودکی و بلوغ ایجاد می شوند و پس از سن . باشند

  . دیده می شود
عدد خال است که کامال طبیعی  40تا  20یک فرد سفید پوست به طور طبیعی در سنین متوسط عمر داراي حدود 

و با گذشت ) خال جانکشنال(خال ها معموال ابتدا ضایعات قهوه اي رنگ مسطح و صاف شبیه کک مک است . است
همچنین ممکن است در سطح بعضی ). میخال مرکب یا خال داخل در(زمان بزرگتر، کم رنگ تر و برجسته می شود 

  .خال ها موهایی رشد کند
بعضی خال ها در سنین جوانی، هنگام . البته بعضی خال ها ممکن است به همان شکل اولیه باقی بماند و تغییري نکند

ن است تیره تر و بزرگتر می شود و برخی اوقات خال هاي جدید ممک ACTHحاملگی، در دوران بلوغ یا در اثر تزریق 
  . بروز کند

  :خال هاي مادر زادي) ب
این نوع خال ها می تواند در اندازه هاي کوچک، . حدود یک درصد نوزادان، در موقع تولد دچار این نوع خال هستند

سانتیمتر دارند و ممکن است گاهی به اندزه اي بزرگ باشند  20خال هاي بزرگ، قطري باالتر از . متوسط و بزرگ باشد
  .یا تمامی تنه یا اندام را دربر گیرندکه قسمتی 

درصد خطر ایجاد سرطان بدخیم  6تا  4این نوع خالها در قسمت تحتانی پشت و در ناحیه ران ها دیده می شوند و 
  . پوست یعنی مالنوم در آنها وجود دارد

مورد توجه واقع خال هاي مادر زادي در موقع تولد ممکن است بسیار کمرنگ باشند و به همین دلیل ممکن است 
                                                             
٦Nevus 
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خال هاي مالنوسیتی مادر زادي کوچک و متوسط معموال سرعت رشد کمتري تسبت به سرعت رشد شیر . نشوند
  . خواران دارند و بنابراین با گذشت زمان کوچک می شوند

 . در موقع بلوغ این خالها تیره تر شده و موهاي خشن روي آنها رشد می کند

 آیا خال ها را باید برداشت؟ 

حقیقت این است که اکثریت خال ها و لکه هاي پوستی خوش خیم هستند و خطر ابتال به سرطان پوست در آنها بسیار 
  . کم است

هر خالی که داراي یک یا چند نماي غیر معمول باشد مانند عدم تقارن ضایعه و نامنظم بودن حاشیه و یکنواخت بودن 
  .باید برداشته شودرنگ خال و یا اندازه آن بیش از هفت میلیمتر 

. خال هایی که در سنین باال به رشد خود ادامه می دهند و یا دچار تیره رنگی و تغییر شکل می شوند را باید برداشت
قبال بعضی از پزشکان توصیه می کردند که خال هایی که در معرض اصطکاك یا تحریک مداوم هستند مثل خالهایی که 

لهایی که در ناحیه کمربند یا آرنج قرار دارند به علت اینکه احتمال بدخیم شدن در ناحیه ریش آقایان هستند یا خا
بعضی خال ها بد منظره و ناخوشایند هستند و بیمار از لحاظ . دارند برداشته شود که امروزه چنین اعتقادي وجود ندارد

اشتن خال در این موارد باید با زیبایی و یا به اصرار اطرافیان جهت عمل جراحی خال صورت مراجعه می کنند که برد
  . دقت و رعایت اصول جراحی جهت باقی نماندن یا به حداقل رساندن خطر جوشگاه عمل انجام شود

هر لکه، خال یا ضایعه پوستی که به طور ناگهانی دچار تغییرات در اندازه، شکل و یا رنگ شود یا دچار خونریزي، 
ممکن است متخصص پوست به بیمار اطمینان . مورد بررسی قرار گیردخارش، درد یا زخم شود بایستی توسط پزشک 

بدهد که خال مورد نظر خطرناك نیست و نیازي به عمل یا نمونه برداري ندارد و یا این که پزشک اقدام به نمونه 
فت برداري یا برداشتن ضایعه کند و در صورتی که مشخص شود که خال تغییرات بدخیمی دارد بر حسب عمق و پیشر

  . ضایعه بایستی با حاشیه مشخصی ضایعه به طور کامل برداشته شود و جهت پاتولوژي فرستاده شود
اگر بعد از برداشتن خال، مجددا عود کرد حتما بایستی به پزشک مراجعه کرد احتماال اسکار بعد از عمل خال، بستگی 

تشکیل پوست اضافه در محل عمل جراحی  به مهارت پزشک و نوع ترمیم پوست بیمار دارد بعضی از افراد مستعد
در مورد خال هاي بزرگ روشهایی وجود . هستند و در بعضی نقاط بدن خطر تشکیل جوشگاه محل عمل زیادتر است

دارد که باعث محو کردن کامل خال نمی شود ولی از نظر ظاهري وضعیت بهتري به وجود می آورد مثل الیه برداري 
ر که باعث کم رنگ تر شدن خال میشوند ولی معموال موقت بوده و خطر ابتال به سرطان ، درم ابرژن و لیز)پیلینگ(
  . را کم نمی کند) مالنوما(
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 کک و مک 

آید، چهره یک پسربچه یا دختربچه با موهاي قرمز و  اسم کک و مک که می
بندد، به خصوص که  ها نقش می اي در ذهن خیلی هاي قهوه صورتی پر از لکه

شان  دانند، در این فصل کسانی که صورت هم فصل کک و مک می تابستان را
کک و مک دارد باید بیشتر مراقب خودشان باشند چون تابش نور خورشید 

شان زیاد کند بنابراین ممکن است اگر  ها را روي صورت ممکن است این لکه
هاي بیشتري روي سر و صورت  کک و مکیک روز در زیر نورخورشید قرار بگیرید، به جاي اینکه برنزه شوید، سر و کله 

  .شما پیدا شود
فروت، چاي سبز، اکالیپتوس و گردو  جالب است بدانید که محققان معتقدند در برخی از گیاهان مانند تمشک، گریپ

  .شود هاي پوستی ناشی از نور آفتاب می فنول طبیعی وجود دارد که موجب از بین رفتن کک و مک ترکیبات پلی
توانند از  این ترکیبات می. این گیاهان حاوي ترکیبات هیدروکینون هستند«: گوید  اهللا سلیمی، داروساز می دکتر عنایت

» .دهند تشکیل مالنین جلوگیري کنند و به طور معمول سه تا چهار هفته پس از مصرف آثار مطلوب خود را نشان می
هستند که اغلب در برگ گیاهانی مانند گالبی یافت  کننده پوستی این نوع ترکیبات شامل مواد روشن«: افزاید وي می

هستند که به مهار تولید مالتونین و روشن شدن  Cو مشتقات ویتامین  Cگاهی این ترکیبات شامل ویتامین . شود می
ع هاي پوستی ناشی از اشعه ماوراي بنفش نو این داروساز با اشاره به اینکه این ترکیبات روي لکه» .شوند پوست منجر می

B چه به ) کننده ضد لک یا روشن(در کنار این ترکیبات ممکن است از ترکیبات گیاهی «: گوید بیشتر اثر دارند، می
  ».صورت ترکیبی و چه به صورت مجزا استفاده شود

  بیماري شناسنامه●
شان هم  شکل. متر هستند ها بسیار کوچک و در حدود یک تا سه میلی دانید که این لکه می زنیدحتما می ومک کک اگر

ها در مناطقی از پوست شما  کک و مک. اي روشن یا تیره است ها اغلب قهوه و مک  رنگ کک. بیشتر گرد یا بیضی است
ها،  تظر رویت آنها در صورت، پشت دستگیرند بنابراین باید من شوند که بیشتر در برابر نور خورشید قرار می دیده می

شود،  شان روي پوست دیده می ها بیشتر در سنین نوجوانی و کودکی سر و کله کک و مک. ساعد، گردن و سینه باشید
  .به خصوص اگر پوست سفید و موهاي قرمزي داشته باشید

  مک و کک فصل تابستان؛ و بهار●
شوند و یا اگر  ها روي پوست پیدا می در این دو فصل، کک و مک است کم و کک فصل تابستان ویژه به و بهار فصل

. شود تر می روند و یا رنگ آنها روشن هاي فصل زمستان یا از بین می شوند ولی در ماه تر می کک و مک دارید، پررنگ
سازند  شتري میساز پوست وقتی در مقابل نور خورشید قرار گیرند، رنگدانه بی هاي رنگدانه علتش هم این است که سلول
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تان پس از مدتی در برابر نور خورشید قرار  کنند و یا اگر کک و مک نداشته باشید، پوست تر می ها را پررنگ و این لکه
  .اي کوچکی پیدا خواهد کرد هاي قهوه گرفتن، لکه

  رسد می شما به که ارثی●
 پوستش روي را ها لکه همان دیگري  باشد، مک و کک داراي سان،پوستش هم دوقلوهاي از یکی اگر گویند می

 مک و کک بنابراین. یکدیگردارند با کاملی شباهت ها لکه این تعداد لحاظ از سان هم دوقلوهاي درحقیقت. خواهدداشت
  .تاثیر نیست ثی هم دارد ولی شرایط محیطی یعنی تابش نورخورشید هم در بروز آن بیار جنبه زدن

را در پوست تحریک کرده و به این روش پوست خود را با آب و هواي گرم تطبیق پرتوهاي نور خورشید تولید مالنین 
بنابراین اگر شما به صورت ژنتیکی، استعداد کک و مک زدن را داشته باشید و مراقب خودتان نیز نباشید و در . دهد می

تان  ها روي پوست و مکهاي مناسب در مقابل نور خورشید قرار بگیرید باید منتظر بروز کک  این فصل بدون پوشش
  .باشید به همین سادگی

  بازند می رنگ ها مک و کک●
ها در فصل گرم سال روي  لکه این زیادشدن از که داد خواهیم یاد را هایی راه شما به زنید، می مک و کک هم شما اگر

  .تان جلوگیري کنید پوست
 دار، لبه کاله مانند مناسب هاي پوشش از خورشید نور مقابل در: کاله و چتر▪

  .کنید چتراستفاده و بلند آستین هاي لباس
 و بدن صورت، پوست روي حتما منزل، از شدن ازخارج پیش: آفتاب ضد کرم▪

طور کلی  به. بپوشانید 30کم   دست SPFبا  ضدآفتاب کرم با را هایتان دست
  .کند کمتر قرار گرفتن در نور خورشید، از تشدید آنها پیشگیري می
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  :لیزر درمانی پوست

لیزر یک نوع نور برانگیخته شده و پرانرژي است که در شرایط عادي در 
توان آن را ایجاد  شود، ولی با تکنولوژي و وسایل خاص می طبیعت دیده نمی

ها باعث توانایی و  هایی دارد که این ویژگی لیزر با نور معمولی تفاوت. کرد
لیزر در پزشکی کاربردهاي مختلفی امروزه . شود کاربردهاي خاص لیزر می

  .هاي پوستی و زیبایی است دارد و یکی از بیشترین کاربردهاي آن در بیماري
  مناسب پوست●
 مشکی و تر ضخیم موهاي. دارند تیره موهاي و روشن پوست که هستند افرادي لیزر با درمان گزینه بهترین طورکلی به

 به مطلوبی جواب تاکنون سفید موهاي ولی. شوند می معدوم راحتی به و هستند لیزري هر براي هدف بهترین
کننده پوست، استفاده  هاي خنک هاي بلندتر همراه با سیستم لیزر داراي طول موج جدید هاي سیستم البته. اند لیزرنداده

  . پذیر کرده است از لیزر براي افراد داراي پوست تیره و موهاي روشن را امکان
  در پوست کاربرد لیزر  10●
توان آنها را  معموال رنگ این ضایعات قرمز روشن یا تیره است که به کمک لیزر می: هاي عروقی درمان ضایعات و خال) 1

  .از بین برد
شود  ها می هاي رنگی پوست و خالکوبی هاي پوست شامل خال رنگدانه: اي پوست درمان انواع ضایعات رنگی و رنگدانه) 2

  .ن آنها را از روي پوست محو کردتوا که به کمک لیزر می
  .از بین بردن موهاي زاید و ناخواسته و زاید بدن) 3
  .کاهش چین و چروك) 4
  . هاي پوستی از قبیل آکنه هاي ناشی از بعضی بیماري ها و جاي زخم رفع فرورفتگی) 5
  .هاي پوستی از قبیل زگیل درمان بعضی از انواع بیماري) 6
  .دار اي برجسته و خارشه از بین بردن جاي زخم) 7
  .هاي پوستی ناشی از حاملگی و چاقی از بین بردن ترك) 8
  .ترمیم زخم) 9

  .اي براي برش بافت استفاده از آن به عنوان وسیله) 10
  لیزر از پس●

 که کنند احساس لیزر عمل انجام از بعد ضعیفی قرمزي و تورم است ممکن گیرند قرارمی لیزر درمان تحت که افرادي
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بیمار باید تا چند روز از قرار گرفتن زیر نور خورشید . یابد روز بهبودي کامل می 10تا  2حداکثرظرف تورم و قرمزي این
 . استفاده کند 30همچنین از ضدآفتابی با درجه حداقل . خودداري کند

 عارضه لیزر  10●

هم مانند هر لیزر . کنید اي ندارد، اشتباه می کنید لیزر هیچ گونه عارضه اگر تصور می
  .آید تکنیکی عوارضی را همراه دارد که به دنبال انجام لیزر عوارض زیر پیش می

در حین انجام لیزر درد و سوزش خفیفی ممکن است احساس شود که با استفاده : درد) 1
براي بیمار  براي کنترل درد پس از لیزر، . حسی موضعی قابل کنترل خواهد بود از بی

  .دمسکن تجویز خواهد ش
هاي  ماند که از هفته دوم به بعد با کرم پوست نواحی درمان شده تا چندین هفته قرمز باقی می: قرمزي پوست) 2

  .شود این قرمزي تا چند هفته یا چند ماه پس از لیزر به مرور برطرف می. پوشاننده قابل کنترل است
 5 -  7کل مناطق درمان شده براي . شود ایجاد میاگر منطقه مورد درمان در اطراف چشم یا گردن باشد تورم : تورم) 3

  .روز متورم هستند
این ترشحات ممکن است به صورت دلمه روي ضایعه . ترشح مایع روشن از پوست پس از لیزر طبیعی است: ترشح) 4

  .شود کمپرس مکرر ضایعات باعث کنترل ترشحات می. خشک شود
شود  رمان ایجاد شده و به مرور در عرض چند ماه بعد برطرف میمعموال حدود یک ماه بعد از د: تیره شدن پوست) 5

  . تر است تر بخصوص اگر منطقه درمان شده در معرض تابش نور خورشید قرار گیرد شایع هاي تیره این مشکل در پوست
ز عمل دیده این عارضه معموال به دنبال استفاده زیاد از پمادها بعد ا: هاي بسیار ریز تشدید جوش یا ایجاد کیست) 6

  .شود ولی ممکن است به عنوان یک پاسخ طبیعی نیز بروز کند می
حسی موضعی یا داروهاي خوراکی که بعد از درمان  ممکن است به دنبال استفاده از داروهاي بی: واکنش حساسیتی) 7

  . تجویز میشود دیده شود
تر از پوست طبیعی  شود گرچه نواحی روشن میعارضه نادري است که به طور دیر رس ظاهر : روشن ترشدن پوست) 8

  .ممکن است به مرور زمان به رنگ طبیعی برگردند ولی این عارضه ممکن است دائمی باشد
این . شود ضایعات درمان شده ممکن است دچار عفونت پوستی شوند که با درد و تورم و ترشح مشخص می: عفونت) 9

ها نیز عفونت  بیوتیک اه با وجود مراقبت خوب از ضایعه و استفاده از آنتیگهگ. عارضه باید تحت نظر پزشک معالجه شود
  .گردد عارض می

مراقبت مناسب پس از لیزر احتمال این عارضه را به . در منطقه مورد درمان عارضه نادري است: ایجاد جوشگاه) 10
 .رساند حداقل می
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  راههاي پیشگیري و درمان  ؛ریزش مو
داراي یک سیکل رشدي است که مدت زمان هر فاز آن هر تار موي سر انسان 

هر سیکل شـامل سـه فـاز رشـد، اسـتراحت      .به طور ژنتیکی تعیین شده است
تـار مـو از سـر هـر فـرد مـی        100تا  50به طور متوسط روزانه . وریزش است

  .با ریزش هر تار مو، موي جدیدي جاي آن را می گیرد.ریزد
موهاي ریزش یافته بیشتر از موهاي رویش مشکل زمانی آغاز میشود که تعداد 

علـل و  .در این حالت بعد از مدتی از تعداد کل موها کاسته شده و فرد متوجه کاهش حجم موهایش مـی شـود   . یافته جدید باشد
  .عوامل مختلفی می توانند روي چرخه رشد مو اثر کنند و باعث ریزش موقت و یا دائمی شوند

  .ریزش مو می پردازیم رعوامل شایعت در اینجا به بررسی تعدادي از
  
همچنین بـه آن ریـزش    ):نازك شدن تدریجی مو ها ( ریزش موي ارثی -1

. این در واقع شایع ترین علت ریزش مو اسـت . موي آندروژنتیک هم می گویند 
وقتی یک مرد مبتال به ریزش موي ارثی است خط جلویی موها به سمت عقـت  

  .از وسط سر نیز کاهش می یابند  پس روي می کند ، همچنین موها
از طرف دیگر در این نوع ریزش مو در خانمها خط رویش موها در باالي پیشانی 

موهـاي  . حفظ می شود، اما تراکم موها در باالي سر به تدریج کاهش می یابـد  
  .جلوي سر نسبت به موهاي پشت سر خیلی کم تراکم تر می باشند 

. ر زن و مرد مبتال به ریزش موي ارثی هسـتند  میلیون نف 80در آمریکا بیش از 
در واقع در این نوع ریزش مو ریزش روزانه موها طبیعی است اما موها به تدریج، 

  .به خصوص در جلوي سر نازك شده و از بین می روند 
  

بررسی تسـتهاي  .بیماریهاي تیروئیدي شامل پرکاري و کم کاري تیرویید می تواند باعث ریزش مو شود :اختالالت هورمونی  -2
  .معموالً با درمان مشکل تیروئید، ریزش مو قابل برگشت است.تیرویید میتواند موجب کشف اختالل تیروئیدي شود

درمـان اخـتالل هورمونهـاي جنسـی     . ز علل ریزش مو باشدنیز می تواند ا) آندروژن( یا مردانه) استروژن( اختالل هورمونهاي زنانه
گاهی اوقات مصرف قرص هاي ضدبارداري با ایجاد تغییرات هورمونی باعث ریزش مـو  .معموالً به برگشت ریزش مو منجر می شود

  .میشود
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غـذایی نـا متعـادل    بنـابراین رژیـم   .داشتن یک رژیم غذایی متعادل قطعاٌ در داشتن موهایی سـالم مـوثر اسـت   :رژیم غذایی  -3
از بـین المانهـاي غـذایی آهـن کـافی و روي نقـش       .رژیم غذایی باید حاوي انواع مـواد غـذایی باشـد   .میتواند باعث ریزش مو بشود

  .مهمتري در رشد مو دارند
یـن  این موضـوع بـه ا  .بسیاري از زنان بعد از گذشت چند ماه از زایمان متوجه ریزش موي شدید در خود می شوند :حاملگی  -4

دلیل اتفاق می افتد که در زمان حاملگی افزایش مقدار هورمونهاي زنانه سبب می شود تا موها مدت بیشـتري در فـاز رشـد بـاقی     
پس از حاملگی که سطح هورمونها نرمال می شوند، این موها به صورت گروهی وارد فاز استراحت میشـوند و ریـزش پیـدا    . بمانند

  .می کنند
مـاه پـس از    4یـا   3ممکن است حـدود   :بزرگ  هاي ا جراحیمزمن ی هاي بیماري -5

یک بیماري مزمن یا جراحی بزرگ، بیمار به طور ناگهانی تعداد زیادي از موهـاي خـود را   
همچنـین  .ازدست بدهد که به علت استرس بیماري یا جراحی است و مـوقتی مـی باشـد   

بیماریهایی مثل لوپوس،دیابت یـا کـم   . ریزش مو می تواند از عالئم بعضی از بیماریها باشد
بنابراین تشـخیص علـت   .خونی میتوانند در مراحلی از بیماري فرد را دچار ریزش مو کنند
  .ریزش مو می تواند سبب کشف بیماري و درمان به موقع آن شود

داروهایی ماننـد داروهـاي ضـد    .بعضی داروها باعث ایجاد ریزش مو می شوند:داروها  -6
، داروهـاي ضـد افسـردگی، داروهـاي ضـد نقـرس، و       ...)ارفـارین، هپـارین و  و( انعقاد خون

و قرصـهاي ضـد حـاملگی     Aداروهاي شیمی درمانی که براي درمان سرطانها استفاده می شود، استفاده بیش از حـد از ویتـامین   
  .قطع این داروها به کاهش ریزش مو کمک میکند.میتوانند باعث ایجاد ریزش مو شوند

انجام اقداماتی مثـل رنـگ   . مراقبت نا مناسب مو مثل کشش بیش از حد موها از علل مهم ریزش مو است:ا مناسب مراقبت ن -7
  .همگی میتواند با افزایش شکنندگی مو موجب ریزش مو شود... کردن مو، فر زدن، صاف کردن و 

  
  :درمان 

صورتیکه تشـخیص علـت ریـزش مـو بـه درسـتی       در .مهمترین رکن درمان ریزش مو تشخیص دقیق علت ریزش موي بیمار است
  .انجام شود، معموالً انجام درمان به توقف ریزش مو منجر میگردد

  :در درمان ریزش مو دو نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد 
ه آهسـتگی عمـل   اول اینکه چون ریزش مو پدیده ایست که اغلب به تدریج اتفاق می افتد، به همان نسبت درمان آن هم کند و ب

  .این مساله لزوم حوصله کردن بیمار حین درمان و پیگیري طوالنی مدت جهت گرفتن نتیجه کافی را گوشزد میکند.میکند
دوم اینکه از آنجاییکه ریزش مو یک بیماري بسیار شایع میباشد، اغلب شرکتهاي تجاري ادعـاي کشـف مـوثرترین داروي درمـان     

از طـرف دیگـر   .ست که اغلب این داروها فاقد بررسی هاي علمی کافی در درمان ریزش مو هسـتند این در حالی. ریزش مو را دارند
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 5همچنـین بـراي پیشـگیري از ریـزش مـو       .بدون بررسی علت ریزش مو استفاده از هر دارویی در درمان آن کار صحیحی نیست
 :تواند سودمند باشد کنیم که رعایت آنها می نکته مهم پیشنهاد می

هاي تازه بـه مقـدار زیـاد اسـتفاده      ها و میوه کنید در برنامه غذایی خود از سبزيسعی  -1
هایی چون کـرفس، جعفـري، کـاهو و اسـفناج بیشـتر       به این منظور خوردن سبزي. کنید

هاي مو، یک  کنندگی رنگدانه گفتنی است اسفناج عالوه بر خاصیت تقویت. شود توصیه می
اسـفناج بـه   . شـود  ها و موها می ها، ناخن ت استخوانمنبع غنی از آهن است که باعث تقوی

تنهایی در بدن جذب پایینی دارد و باید براي اثرگذاري بیشتر همراه با آبلیمو و یا ماسـت  
  .مصرف شود

شود به جـاي ژل کـه باعـث     پس از حمام کردن اگر موهاي شما خشک و پرحجم می -2
به عالوه به خاطر داشته باشید که هیچ روغنی نبایـد بـیش   . ی استفاده کنیدهاي مفید و سالم گیاه شود از روغن خفه شدن مو می

  .ساعت روي سر بماند و پس از آن باید به خوبی شسته شود 3از 
نظرتـان    اگر رنگ حنـا بـه  . حنا براي مو، گیاه مفیدي است اما تاثیر خود حنا با شامپوهاي آن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست -3

  .کننده استفاده کنید رنگ توانید از گیاهان بی یناخوشایند است م
  .کرده آن به جاي چاي براي تقویت موها استفاده کرد توان از دم سبوس برنج نیز گیاه بسیار مفیدي است که می -4
امکـان بـه   شود در حد  در پایان نیز توصیه می. از تماس گرد و خاك و دود زیاد به موها خودداري کنید که دشمن مو هستند -5

همچنین تا حد امکان از سشوار استفاده نکنید و درصورت ضرورت، حـرارت آن  . جاي شانه پالستیکی از شانه چوبی استفاده کنید
  .کردن موها در حمام بپرهیزید به عالوه از شانه.بسیار کم باشد
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  و ریزش مواسترس 
 

طالق، امتحانات پایان سال، همـه  یک عمل جراحی غیرمنتظره، احتمال ازدست دادن شغل، 
می دانیم کـه اسـترس موجـب بـروز آسـیب هـاي       . اینها یک ویژگی مشترك دارند؛ استرس

 .جسمی و روحی می شود و روي اندام هاي ما ازجمله پوست و مو، تاثیر می گذارد

یـک ویژگـی مشـترك     یک عمل جراحی غیرمنتظره، احتمال ازدست دادن شغل، طالق، امتحانات پایان سال، همه اینهـا 
می دانیم که استرس موجب بروز آسیب هاي جسمی و روحـی مـی شـود و روي انـدام هـاي مـا ازجملـه        . دارند؛ استرس

 .پوست و مو، تاثیر می گذارد

زمانی که تندرست هستیم و از نظر روحـی در وضـعیت   . یکی از نشانه هاي در تعادل بودن بدن، وجود موهاي سالم است
هنگامی که از نظـر روحـی در وضـعیت    .رسند به احتمال زیاد موهایمان نیز درخشان و شاداب به نظر می خوبی قرار داریم
دهند، گـاهی شـروع    شویم، موهایمان شادابی خود را از دست می گیریم یا به بعضی از بیماریها مبتال می نامطلوبی قرار می

 .رب می شوندبه ریزش می کنند و به دلیل فعالیت زیاد غدد چربی به سرعت چ

استرس می تواند سبب بروز مشکالت ناگهانی در پوست و مو شود و همین مشکالت نیز به خـودي خـود مـی تواننـد بـر      
  .با ما همراه شوید تا تاثیر استرس روي موها را بررسی کنیم. شدت استرس بیفزایند

  
 استرس و ریزش مو

به طور معمـول در هـر روز    همه ما روزانه تعدادي از موهایمان را از دست می دهیم؛
تار مو از سر هریک از ما جدا می شود اما گذشته از ایـن ریـزش    125تا  100حدودا 

ایـن امـر دالیـل    . موي طبیعی، در بعضی از افراد ریزش مو بیش از حد معمول است
مختلفی دارد که می توان به عوامل ژنتیکی، افزایش سن و تغییر سطح هورمـون هـا   

اگر در زندگی به مشکالت روحی دچار شویم ممکن است نتوانیم . ددر بدن اشاره کر
 .بخوابیم یتز دست بدهیم و یا نتوانیم به راحبه خوبی تغذیه کنیم، وزنمان را ا

تمام این اتفاق ها موجب بروز استرس ناگهانی در بعضی از افراد می تواند موجب شود که یک دوم تا سه چهـارم از موهـا   
از هنگام بروز استرس بین سه تا شش مـاه طـول   . که اصطالحا به آن تلوژن گفته می شود، وارد شوندبه مرحله استراحت 

می کشد تا موها شروع به ریزش کنند؛ بنابراین براي پیداکردن علت ریزش مو باید اندکی به عقب برگردیم تا ببینـیم آیـا   
. اده اسـت کـه بتـوان ریـزش مـو را بـه آن نسـبت داد       در سه تا شش ماه یا حتی تا نه ماه قبل از ریزش مـو اتفـاقی رخ د  

 .خوشبختانه این شکل از ریزش مو که در اثر استرس رخ می دهد طی شش تا هشت ماه متوقف می شود
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از دالیل دیگر این نوع از ریزش مو می توان به تب یا عفونت شدید، اعمال جراحی مهم یا بروز بیماري هاي عمده، رژیـم  
به ویژه رژیم کم پروتئین و استفاده از بعضی داروها مانند قرص هاي جلوگیري از بـارداري و بعضـی   هاي غذایی نامناسب 

  .داروهاي ضدافسردگی اشاره کرد
  

 استرس و سفیدشدن موها

حفره مانندي در ناحیه ریشه مـو شـروع مـی      فرایند سفیدشدن مو از مناطق
که فولیکول نامیـده  هزار عدد از این حفره ها  100یک فرد عادي حدود . شود

می شوند، در سر خود دارد که هرکدام از آنها از توانایی سـاخت مـو در طـول    
در بخش انتهایی هریک از فولیکول ها کارخانـه رشـد   . زندگی فرد برخوردارند

مو وجود دارد که در آن سلول هایی به نام کراتینوسیت ها براي تولیـد مـو بـا    
 .یکدیگر همکاري می کنند

این مرحله روند مرگ سلول هاي تشکیل دهنده مو آغاز و فولیکول وارد مرحلـه اسـتراحت مـی شـود کـه در      پس از طی 
به دالیل نامعلومی کراتینوسـیت هـا نسـبت بـه سـلول هـاي مالنوسـیت طـول عمـر          . نهایت ریزش موها را به دنبال دارد

یجی سـلول هـاي مالنوسـیت اسـت کـه      چیزي که منجر به ازدست رفتن رنگ مو می شود مرگ تدر .طوالنی تري دارند
سوال ایـن اسـت کـه آیـا اسـترس مـی توانـد در شـتاب بخشـیدن بـه مـرگ            . وظیفه رنگی کردن موها را به عهده دارند

زیـرا عوامـل   . مالنوسیت ها که در رنگ موها نقش دارند، موثر باشد؟ پاسخ به این سوال بـه سـادگی امکـان پـذیر نیسـت     
 .ا تاثیرگذار هستندمتعددي در فرایند سفیدشدن موه

هورمون هـاي اسـترس مـی تواننـد     . تاکنون رابطه روشن و واضحی بین استرس و روند سفیدشدن موها یافت نشده است
. رادیکال هاي آزاد تولید کنند و ممکن است سفیدشدن موها نتیجه آسیب مزمن ناشی از وجود رادیکال هـاي آزاد باشـد  

مـدارکی وجـود   . در روند تولید مالنوسیت ها و در بقاي آنها اخـتالل ایجـاد کننـد   همچنین امکان دارد رادیکال هاي آزاد 
دارند که نشان می دهند هورمون هاي استرس در ناحیه موها به عنوان واسـطه اي عمـل مـی کننـد کـه عالئمـی را بـه        

 .مالنوسیت ها منتقل می کنند تا رنگدانه ها را به کراتینوسیت ها ارسال کنند

شاید به همین دلیل اسـت کـه متخصصـان    . عالئم مختلف شود رنگدانه ها به موها تحویل داده نمی شوند اگر ارسال این
 .پوست و مو بیشتر در میان بیمارانی که دچار استرس هستند افزایش سرعت سفیدشدن موها را مشاهده می کنند
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  :دومفصل 
  هاو بیماریهاي آن دهان، دندان
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  مقدمه
اولین قسمت دستگاه گوارش است که از لب ها شروع و به دهان 

  .در دهان دو فک وجود دارد. حلق منتهی می گردد
ولی فک پائین حرکت . فک باال ثابت است و حرکت نمی کند

در داخل . دارد و عمل باز و بسته شدن دهان را انجام می دهد
ار استخوان هر فک حفراتی وجود دارد که ریشه دندانها در آن قر

  .می گیرد
در این حفرات دندانها بوسیله الیاف دور دندان به استخوان فک 

  .روي آرواره ها و دور دندان را لثه می پوشاند. متصل می شوند
  . به آرواره لثه و الیاف نگهدارنده دور دندان بافت نگهدارنده دندان گفته می شود

  .جویدن و بلعیدن غذا شرکت دارد. گاز گرفتن. ن چشید. دهان انسان در اعمال زیادي نظیر حرف زدن خندیدن
هرکدام از دندانها . خرد کرد و جویدن مواد غذایی است که توسط دندانها صورت می گیرد . اولین قدم در راه گوارش غذا

  .ی کنندمبا شکل خاص خود به عمل جویدن کمک 
  .نهاي آسیا براي خرد کردن لقمه شکل گرفته انددندانهاي نیش براي پاره کردن و دندا. دندانهاي پیشین براي بریدن 

  دندانی هاي دوره●
 مخلوط. شیري(  دندانی دوره وسه)  دایمی دندانهاي و شیري دندانهاي( دندان دوسري. خود زندگی در انسان هر

سالگی که اولین دندان  6تا سن . ماهگی که اولین دندان شیري در دهان نوزاد رویش میابد  6ازحدود. دارد ) ودایمی
  .در این دوران فقط دندان شیري در دهان وجود دارد. دایمی در دهان می روید را دوره دندانی شیري می گویند

این زمان را دوره دندانهاي . سالگی به تدریج دندانهاي شیري جاي خود را به دندانهاي دایمی می دهند 12تا  6از 
  . مخلوط می گویند

تا پایان عمر را . گی که هیچ دندان شیري در دهان وجود ندارد و فقط دندانهاي دایمی در دهان هستندسال 12در حدود 
  .دوره دندانی دایمی می نامند

  شیري هاي دندان●
  .میشوند تکمیل سالگی نیم و دو سن تا و مینمایند رویش به شروعی ماهگ شش از معموالً شیري دندانهاي

ماه گردد باید به  9ولی اگر این تاخیر بیش از . اخیر در رویش به مدت چند ماه طبیعی استت یا و درآمدن زودتر البته
  .دندانپزشک مراجعه نمود

عدد است یعنی کودك در هر فک ده دندان دارد و این ده دندان در دو نیمه راست و چپ به  20تعداد دندانهاي شیري 
  .صورت قرینه قرار دارد
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  هاي شیري الزم است؟  دندان از مراقبت آیا●
وظیفه دیگري نیز ) تکلم حفظ شکل و زیبایی چهره . جویدن( دندانهاي شیري عالوه بر وظایف معمولی یک دندان 

حفظ فضاهاي الزم . در واقع دندانهاي شیري نسبت به دندانهاي دایمی وظیفه و نقش مهمی را به عهده دارند. دارند
  . ندانهاي شیري استوظیفه د. براي رویش دندانهاي دایمی

چرا که  متاسفانه بسیاري از پدر و مادرها فکر می کنند که زود خراب شدن دندانهاي شیري و کشیدن آنها مهم نیست 
به این ترتیب با عدم مراقبت کافی باعث پوسیدگی زود رس و از دست رفتن . دندانهاي دایمی به جاي انها خواهند رویید

  .رویش نابجا و یا عدم رویش دندانهاي دایمی زیرین استکه نتیجه آن . آنها می شوند

  دائمی هاي دندان●
 6عدد از آنها در سن  28تعداد . عدد است 32دایمی تعداددندانهاي

سالگی به  17دندانهاي عقل معموال از . سالگی رویش می کند 12تا 
  .عدد است 8تعداد دندانهاي دایمی در هر نیمه فک .بعد در می آیند

تکلم صحیح و حفظ . دندانهاي دایمی براي داشتن تغذیه سالم
زیبایی چهره بکار می روند و همانند بقیه اعضاي بدن براي تمام عمر 

لذا مراقبت و نگهداري آنها از ابتداي رویش . پیش بینی شده اند
  .ضروري است

 ...هیم پرداختدر ادامه به برخی از مهمترین مسائل و آسیبهاي وارده بر دهان و دندان خوا
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  ارتودنسی و رؤیاي دندانهاي مرتب
معموالً درجامعه ما ارتودنسی به معناي ردیف کردن دندانها به منظور ایجاد زیبائی است ولی در واقـع ایـن رشـته دامنـه     

رابطـه درسـت   ایجـاد  ارتودنسی شاخه اي ازعلم دندانپزشـکی اسـت کـه هـدف آن     . فعالیت گسترده تر و وسیعتري دارد 
  .بینتمامی ساختمانهاي صورت یا تصحیح روابط نادرست میان آنهاست 

مسئولیت اصلی ارتودنسی ، پیشگیري از ایجاد تغییـرات دائمـی نادرسـت    
در ساختمانهاي صورت است که با تشخیص ، پیشگیري و یا درمان انـواع  

  .د ارتباطهاي ناصحیح دندانها و ساختمانهاي اطراف آنها انجام می شو
بدیهی است که روابط نادرست ساختمانهاي صورت با یکـدیگر عـالوه بـر    

  . نیز ممکن است اختالل ایجاد کنند  زیبائی ، در تنفس ، تکلم و تغذیه
  

  :بهترین زمان ارتودنسی
اصالح روابط آنها معموالً با هدایت صحیح روند رشد آنها انجـام   زمانی که ساختمانهاي صورت در حال رشد و نمو هستند

از طرفـی میـزان   . بنابراین اعمال ارتودنسی در این زمان راحت تر و ساده تر است و به زمان کمتـري نیـاز دارد   . می شود 
وابـط سـاختمانهاي   بعد از کامل شدن رشد و شکل گـرفتن ر . موفقیت هاي درمانهاي ارتودنسی در این دوره زیادتر است 

صورت با یکدیگر ، در صورتی که این روابط نادرست باشد تصحیح ایـن روابـط ، زمـان ،    
بهترین سـن مراجعـه   . کار وانرژي بیشتري نیاز دارد و میزان موفقیت درمان کمتر است 

اکثـر درمانهـاي   . اسـت   هنگـام رویـش دنـدانهاي دائمـی جلـو     جهت معاینه ارتودنسی 
بهتر است در دختربچه هـا  ها نیاز به تصحیح روابط اسکلتی فک باشد ارتودنسی که در آن

بهر حال والدین بایـد  .  سالگی انجام شود 15سالگی و در پسر بچه ها قبل از  13قبل از 
توجه داشته باشند که هرگاه ناهنجاریهـاي قابـل تـوجهی در فـک و دنـدانهاي کـودك       

ر مکیدن انگشت است بایـد هـر چـه    مشاهده کردند یا کودك آنها دچار عادات غلط نظی
  . زودتر به متخصص ارتودنسی مراجعه کنند 

  
  چگونه از ابتال به ناهنجاریهاي فک و صورت پیشگیري کنیم ؟ * 

اگر چه ارث نقش مهمی درایجاد ناهنجاریهاي فک و صورت دارد ولی با رعایت موارد زیر میتـوان تـا حـد زیـادي از ایـن      
  : ناهنجاریها جلوگیري کرد 
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؛ بی توجهی به دندانهاي شـیري باعـث از دسـت رفـتن زودهنگـام       اهمیت دادن به دندانهاي شیري و مراقبت از آنها - 1
بعد از رویـش دنـدانهاي شـیري بایـد کـودك را جهـت مسـواك        . این دندانها و رویش نادرست دندانهاي دائمی می شود 

ندانهاي کودك را مقابـل آینـه مسـواك کننـد تـا کـودك       بهتر است والدین براي مدتی د. کردن دندانهایش کمک کنیم 
اگرکودك اصـرار دارد کـه خـودش دنـدانهایش را مسـواك کنـد والـدین بایـد         . طریقه مسواك کردن صحیح را یادبگیرد 

بهترین سـن مراجعـه جهـت    . همزمان با کودك دندانهایشان را مسواك کنند تا کودك روش مسواك کردن را یاد بگیرد 
  . نسی هنگام رویش دندانهاي دائمی جلو است معاینه ارتود

مشاوره با دندانپزشک ، بخصوص بعد از رویش اولین دنـدانهاي دائمـی مـی     مراجعه به موقع و منظم به دندانپزشک ؛ - 2
  . تواند از ابتال به بسیاري از ناهنجاریهاي فک و صورت جلوگیري کند 

مکیدن انگشت ، فشـردن  : ضی از عادتهاي غلط کودکان عبارتست از ؛ بع جلوگیري از ایجاد عادتهاي غلط در کودك - 3
  . زبان به طرف جلوي دهان ، مکیدن یا جویدن لب و جویدن ناخن 

دیگر یکی از عادتهایی است که در زمان نـوزادي   مکیدن انگشت شست یا انگشتان
گر چه این عمل در نوزاد ممکـن اسـت   . ممکن است در کودك وجود داشته باشد 

انگر گرسنگی و اخطاري به والدین جهت توجه بـه تغذیـه او باشـد ، ولـی بـاقی      نش
عامل پیـدایش تغییـرات دائمـی    ماندن این عادت بعد از دو یا سه سالگی می تواند 

بعضی از کودکان در زمان رویـش  . باشد  در استخوان و دندانهاي فک باالي کودك
داخل دهان ببرند ، چون فشـار  دندانهایشان دوست دارند انگشتان یا دست خود را 

می تـوان از وسـایل   . روي لثه در زمان رویش دندانها باعث آرامش کودك می شود 
در اثر فشـار مـداوم   . بهداشتی که به عنوان دندانگیر وجود دارد ، استفاده کرد تا مکیدن انگشت براي کودك عادت نشود 

یه به طرف باال متمایـل و بـه تـدریج فاصـله آن از فـک پـائین       انگشت روي دندانها و استخوان جلو سقف دهان ، این ناح
همچنین دندانهاي پیشین فک باال به طـرف خـارج و دنـدانهاي پیشـین فـک پـائین بـه سـمت داخـل          . بیشتر می شود 

یـه  به طوري که فک باال و پائین دنـدانها در ناح . منحرف می شوند و بین دندانهاي فک باال و پائین فاصله ایجاد می شود 
  .جلوي دهان به هم نمی رسند 
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  بیماري آفت 
باشد که ضایعات دردناك در  می دهانیک بیماري شایع در  7تفآ

علت آن ناشناخته است ولی . مخاط دهان، زبان و لثه دیده می شود
 . ممکن است خودایمنی باشد

زخم آفت معموالً گرد یا . کشد هفته طول می 4تا  1بهبودي آن حدود 
  . بیضی بوده و یک حاشیه ي قرمز رنگ با مرکز زرد یا خاکستري دارد

  وعوامالیجادکننده علل●
درصد بیماران  20تا  10حدود. شود سابقهیخانوادگیدریکسومبیماراندیدهمی. علتواقعیاینبیماریهنوزناشناختهاست
عواملی مانند هیجانات روحی، ضربه، قاعدگی، . دارند B12لیک اسید یا ویتامین اختالالتی مانند کمبود آهن یا فو

این بیماري همچنین در ایدز و به ندرت در کودکان همراه با گلو . حساسیت هاي غذایی نیز در ایجاد این بیماري مؤثرند
  .شود درد و تب و در بعضی از بیماري هاي دیگر دیده می 

  اما علل. یابد و تا کنون عامل عفونی براي این بیماري کشف نشده است  هش یا بهبود میبا گذشت سن شدت بیماري کا
  : رسند نظر می   تر به زیر محتمل 

در اثر   دهان  مخاط  به  آسیب ،   ماهانه  از عادت  پیش  بودن  و عصبی  ، یا ناراحتی ، اضطراب یا جسمانی  استرس عاطفی
  از غذاهایی  ناشی  و تحریک  آزردگی ،   ، یا کار دندان پزشکی زدن  مسواك ،   داغ  ، غذاي مصنوعی  دندان هاي  بودن  خشن
     شده  زده  نمک  هاي ها یا چیس ، آجیل) دودي  ، غذاهاي سرکه(  و اسیدي  ترش  ، غذاهاي شکالت  مثل
    آفت دهان  شایع  معالی●

  حاشیه ي آنها توسط. اند شده  پوشیده  خاکستري  غشاي  یک  توسطهستند و   عمق  و کم  ، بسیار دردناك زخم ها کوچک
  .  است  شده  احاطه  هاله ي قرمز پررنگ  یک
  ي آفت  حمله  هنگام  به. و گلو ظاهر شوند  ، کام ها، زبان ي گونه ها، سطح داخل ها، لثه لب  توانند روي زخم ها می   این

  .  بعید نیست  با یکدیگر، خیلی  زخم 10-15باره ي   ما ظهور یکآیند، ا وجود می   به  زخم 2-3معموالً 
دچار   کردن  یا صحبت  خوردن  فرد موقع  که  نحوي  باشند، به  بسیار دردناك  روز اول 2-3در   است  زخم ها ممکن

  . شود   ناراحتی
  . د داردوجو  مورمور یا سوزش در دهان  احساس  ساعت 24  ، براي از بروز زخم  قبل  گاهی

به دلیل شباهت ظاهري این نوع آفت به تب خال ، فرم شبه تب خال نام گرفته است، ولی دلیلی بر دخالت ویروس تب 
 .خال در این بیماري وجود ندارد

                                                             
٧aphthous ulcer 
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  :بوي بد دهان؛ علل و راههاي درمان
بوي بد دهان عبارت است از بوي ناخوشایندي که هنگام تنفس یا صحبت کردن 

این بو ممکن است به صورت گذرا یا مزمن وجود داشته . رسد شخص به مشام می
باشد که در این صورت در زندگی شخصی و نیز روابط اجتماعی فرد باعث پریشانی 

خود و اطرافیانش می شود و در بسیاري از موارد می تواند منجر به کاهش اعتماد به 
 ...نفس، افسردگی و منزوي شدن شخص مبتال شود

دهان به حدي است که در برخی افراد باعث وسواس می شود به اهمیت بوي بد 
در مقابل نیز برخی با وجود داشتن . طوري که دایما به بوي دهان خود مشکوك اند در حالی که دهانشان بویی ندارد

به این روش ساده تشخیصی آن . دهان بد بو ازآن بی اطالعند و ناخواسته باعث آزار و پریشانی اطرافیان خود می شوند
در صورت احساس هرگونه بو حتما . ترتیب است که روي یک دستمال یا کف دست خود بدمید و بالفاصله بو کنید

 .هر چند راه مطمئن تر پرسیدن در مورد بوي دهانتان از نزدیکانی است که به آنها اطمینان دارید .مشکلی وجود دارد

هانی داشته باشد، گرچه عوامل داخل دهانی بسیار شایع تر بوي بد دهان ممکن است منشأ داخل دهانی یا خارج د
بوي بد دهان عمدتا در اثر فعالیت و تکثیر باکتري هاي داخل دهانی است که منجر به تولید مولکول هاي . هستند

 غذاي حاوي پروتئین زیاد این موضوع را تشدید می. شیمیایی می شود که حاوي سولفور است و بوي ناخوشایندي دارند
با توضیح این مقدمه به  .کند چون آزادسازي این ترکیب ها هنگام فعالیت میکروب ها روي پروتئین ها بیشتر است

 .عوامل ایجاد بوي بد دهان اشاره اي خواهیم داشت

. شایع ترین دالیل بوي نامطبوع دهان را باید در لثه ها و دندان ها یافت:دندان ها و لثه ها)1
غذایی در دندان ها و شیار لثه به علت عدم رعایت بهداشت دهان  باقی ماندن ذرات مواد

سبب تکثیر و فعالیت باکتري ها در این مناطق می ) مسواك، نخ دندان و دهانشویه روزانه(
پالك میکروبی، الیه سفید رنگ باکتریایی چسبنده اي است که روي دندان ها و شیار لثه . شود
 .تشکیل می شود) شیار بین دندان و لبه لثه(اي 

بزاق از ترکیب هاي بسیار با ارزشی است که دهان را به طور دائم تمیز می کند و ذرات و مولکول : خشکی دهان)2 
همچنین بزاق ترکیب هاي حاصل از باکتري هاي پوسیدگی زا را خنثی و به پیشگیري از . هاي بودار را می شوید

کم آب شدن بدن به هر . کمبود بزاق می تواند بوي بد دهان باشدبنابراین یکی از عوارض . پوسیدگی کمک می کند
 .دلیلی مثل تشنگی و گرسنگی طوالنی یا مصرف برخی دارو ها می تواند باعث خشکی دهان شود
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جویدن . می تواند از ایجاد خشکی دهان جلوگیري کند) به جز قهوه و الکل(مصرف دائم آب، میوه جات و مایعات  
هنگام خواب میزان ترشح بزاق به طور . ه ترشح بزاق و و تمیز کردن محیط دهان کمک می کندآدامس بدون شکر ب

طبیعی کاهش می یابد که دلیل مهم بوي خاص دهان در ابتداي صبح است به خصوص در افرادي که خرخر می کنند و 
 .با دهان باز می خوابند

ن، باعث خشکی دهان و همچنین مستعدکردن محیط دود سیگار هم به علت بوي تند ترکیب شیمیایی آ: سیگار)3 
 .براي ایجاد بیماري هاي لثه می شود

 
سطح زبان مملو از پرزهاي چشایی است که طبعا بین پرز ها، شیارها و فضا هایی : زبان) 4

تشکیل می شود به طوري که عمق این شیار ها خصوصا در قسمت خلف زبان بسیار بیشتر 
ناسبی براي تجمع موادغذایی، رشد و تکثیر باکتري هاي گرم این فضاها منطقه م. است

مشکل بوي بد دهان در بسیاري از بیماران با تمیز کردن دائمی سطح زبان . منفی است
 .برطرف می شود

دندان هاي مصنوعی داراي مناطق بسیار مناسبی براي گیر کردن مواد غذایی و رشد میکروب : دندان مصنوعی) 5
همچنین دندان هاي دائمی که گیر کافی ندارند و اصطالحا لق هستند، باعث  .طور دائم تمیز شوندهاست و باید به 

سایش و ایجاد زخم در بافت نرم دهان و تجمع باکتري ها در آن منطقه می شوند که از عوامل مهم ایجاد بوي بد دهان 
 .در این افراد محسوب می شود

دهان به دلیل تخلیه و عبور ترشحات مخاطی از ناحیه پشت حلق ایجاد می گاهی بوي بد : دهان و سیستم تنفسی)6
. ناهنجاري هایی چون شکاف کام، محلی براي احتباس غذا و رشد میکروب هاست .شود مانند سینوزیت و آلرژي

ک شیارهاي عمیق موجود در ی. همچنین التهاب و عفونت تونسیل ها می تواند از عوامل بوي بد دهان محسوب شود
 .لوزه متورم محل مناسبی براي تجمع و تکثیر میکروب هاست

از جمله آنها می . درصد از عوامل بوي بد دهان مربوط به خارج از محیط دهان است 10ریشه : سایر بیماري ها) 7 
وي و دیابت، اختالالت کلی. توان به انواع سرطان ها خصوصا کارسینوما ها و بسیاري اختالالت متابولیک اشاره کرد

کبدي، مشکالت گوارشی مانند ریفالکس، یبوست و اسهال و استفراغ از بیماري هایی هستند که می توانند منشأ بوي 
همچنین برخی از داروها و آنتی بیوتیک ها به دلیل شکسته شدن مولکول آنها به ترکیبات بودار و . بد دهان باشند

 .ث بد بوشدن دهان شوندبرخی نیز به دلیل ایجاد خشکی دهان می توانند باع

در دهان مناطق مختلفی وجود دارد که ذرات غذایی در آن مناطق محبوس می شود و تحت واکنش میکروب : تغذیه)8
از جمله این مناطق می توان سطح دندان ها، بین دندان ها، شیار . ها قرار می گیرند و می توانند بوي بد ایجاد کنند
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غذاهاي حاوي پروتئین زیاد مثل گوشت قرمز، ماهی و پنیر این . هاي سطح زبان را نام بردبین لثه و دندان ها و نیز پرز 
 .رژیم غذایی با کربوهیدرات کم نیز می تواند باعث تشدید بوي بد دهان شود. موضوع را تشدید می کند

یر می کند و تنها با نیز در ناهمواري هاي دهان و دندان گ... مواد غذایی خشک، سخت و چسبنده مثل چیپس،تافی و 
مسواك و شست وشو از دهان خارج می شوند که خود باعث افزایش در تکثیر میکروب ها، بوي بد و فعالیت پوسیدگی 

 .زایی می شوند

  
  :راههاي رفع بوي بد دهان

الي  و البهمسواك بزنید بعد از هر وعده غذایی براي باقی نماندن غذا در دهان .-1
 .را خوب بشویید تان ها و دهان  دندان

تا  زبانتان را هم به آرامی مسواك بزنید زنید، هاي تان را مسواك می  وقتی دندان -2 
تواند  زبان با هزاران پرز ریز پوشیده شده که می . الیه سطحی روي زبان برداشته شود

  .ها باشد محل تجمع باکتري 

اي  خراب و پوسیده  دندانپزشک مراجعه کنید تا اگر دندان طور منظم براي بررسی وضعیت دهان و دندان تان، به  به -3 
 .شود، ترمیم کنید  تان می  دارید که سبب بوي بد دهان

 .هاي بدون قند استفاده کنیدآدامسبراي افزایش ترشح بزاق دهان تان، همیشه از  -4 

ر دهان تان بچرخانید تا کامال غذاهاي آب را چند بار د. فراوانی بنوشیدمایعات  شود، تان زیاد خشک می   اگر دهان -5 
 .هاي تان خارج شود الي دندان اضافی از البه

شبویی  که حاوي الکل و نعناع هستند خودداري کنید، چون آن ها به جاي کمک به خوهایی  دهان شویهاز مصرف  -6 
   .شوند تان، باعث بدتر شدن بوي آن می  دهان 

 گیري پالك در دهان شود  تواند مانع از شکل می هویجخام و کرفس خصوصامسبزیها و میوه ها، استفاده از  -7

 .شود، خودداري کنید می خشکی دهان که سبب قهوه از نوشیدن  -8 

  ، زیرا تار و نیکوتین موجود در آن، روي سطح دندان و زبان میسیگار ار ترك کنید -9
 .شود ماند و سبب کاهش ترشح بزاق و ایجاد بوي بد دهان می 

  .سبزیجات برگ سبز مانند کاهو بجوید -10 
تان را با   تان بگذارید و دهان روي زبان یا مسواك نعناعتوانید چند عدد قرص   می -11

 .بو شود آن تمیز کنید تا تنفس شما خوش 
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 :جرم دندان

ها رسوبات سخت روي دندان است و دامنه تغییرات رنگ آن از زرد به  جرم
یک (زمانی که بهداشت نامناسب باشد، جرم دندانی از پالك . اي است قهوه

ها از  پالك. شود تشکیل می) شود ماده نرم که روي دندان انباشته می
صورت معلق هستند تشکیل  ها و مواد غذایی که در بزاق به شماري باکتري بی

این پالك سخت را جرم دندانی یا کلکولوس . شوند تدریج سفت می اند و به شده
  ...نامند می

دندانپزشک یا متخصص بهداشت باید با . توانیم به تنهایی با مسواك زدن ونخ دندان جرم دندان را از بین ببریم ما نمی
اگرچه پالك وجرم دندانی داراي خصوصیات . وسایل دستی آنها را بر طرف کنند و نیز روند بیماري را متوقف سازند

سیستم کوچکی از موجودات ریز میکروسکوپی میزبان علت . جود داردمتعددي هستند و یک وابستگی بین آنها و
  .شوند شوند و به وسیله مسواك زدن از سطوح دندان برداشته می هاي اطراف می بیماري التهابی لثه و بافت

ثه به فضاي غیرطبیعی که بین دندان و ل. اگر لثه دندان تحلیل رود و یا عقب نشینی کند نتیجه آن بیماري لثه است
کند تا سرانجام  پالك وجرم دندان این فضاي غیرطبیعی را پر می) کیسه یا حفره. (گویند می» پاکت«شود  تشکیل می

  . شود استخوان نگاهدارنده دندان تخریب می
جرم دندان در نواحی گوناگون از دهان . گیرد پشت دندان جلویی، بیشتر جرم می

سطح دندان نزدیک به زبان در فک پایین رسوبات جرم باالي لثه روي . شود تشکیل می
هاي  هاي گونه در فک باال در دندان هاي پیشین مرکزي و کناري و روي سطح دندان

هاي  رسوبات جرم دندان زیر لثه زیر سطح. آسیاهاي کوچک وبزرگ دیده شده است
کند و موجب انهدام  ریشه و لبه لثه و به طور عمیق در داخل شیار لثه پیشروي می

شود  هاي زیر لثه ناهموار می بعد سطح سمان  کمی. گویند می» پریودنتال پاکت«شود که به آن  هاي نگاهدارنده می تباف
شود در داخل سیمان تشکیل شود و در  دهد که ماده نرم و یا سفتی که روي سطح دندان ایجاد می و به آن اجازه می

کلکلوس زیر لثه در رادیوگرافی نیز دیده شده . آید شکل درمیشود و نیز با م زیر لثه بچسبد و خیلی سفت و محکم می
میزان شکل گیري جرم از فردي . است و براي تشخیص آن نیاز به وسایل داریم که میزان جرم موجود را ارزیابی کنیم

  . اره شده استتواند میزان جرم را باال ببرد که در پایین به آنها اش به فرد دیگر فرق دارد اما برخی از عوامل نیز می
  جرم برداشتن جراحی غیر و جراحی هاي روش●

  : است زیر صورت  به جراحی شیوه. وجوددارد غیرجراحی و جراحی هاي روش جرم برداشتن براي
ریشه نمایان شود و دسترسی مستقیم به آنها داشته باشیم وروش غیر  سطوح تا کنیم می بلند کامالً را ضخیم بافت
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کارایی برداشتن پالك و کلکولوس زیر لثه با استفاده . است» پریودنتال پاکت«سطوح ریشه ازطریق جراحی دسترسی به 
  :ها براي برداشتن جرم شامل موارد زیر هستند شیوه. از روش غیرجراحی محدود است

  :وسیله ابزار عمل برداشتن سنگ یا رسوبات از سطح به) 1
  .آوریم را از سطوح ریشه دندان در میهاي رنگی  وسیله ابزار، پالك و جرم و لکه به
  صاف کردن ریشه وبرداشتن بافت مرده) 2

برداشتن رسوبات موضعی روي سمان دندان یا سطح عاجی که ناهموار شده است و به حالت خشن در آمده است و نیز 
  . شود ها برداشته می به این وسیله جرم و میکروب

  .هاي اطراف دندان چسبیده است ه و بافتهاي مرده که به لث درآوردن بافت: شستشو) 3
  . شود این روش درآوردن پالك و رسوبات جرم دندان هر دو هم باالي لثه و زیر لثه را نیز شامل می

هاي مرده  یک روش پیشگیري است که شامل برداشتن تحریکات موضعی لثه و در آوردن بافت: پیشگیري از بیماري) 4
  .ن پالك استو رسوبات آهکی دندان و برداشت

  ساز جرم هاي بزاق●
  :هستند دخیل جرم تشکیل در عوامل این

  بزاق  pHباال رفتن  )1
  باال رفتن غلظت کلسیم بزاق) 2
  باال رفتن پروتئین میکروبی وغلظت مایعات) 3
  باال رفتن ترشحات غلظت پروتئین و اوره درغده زیر فک پایین) 4
  پایین رفتن عوامل باز دارنده در فرد) 5
  اال رفتن کلی سطح مایعات در بزاقب) 6
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  :ها سفید کردن دندان

هایتان ناراضی باشید یا حتی مایل باشید براي  شاید شما از بدرنگی دندان
معموال رنگ . هاي سفیدتري داشته باشید داشتن یک چهره زیباتر، دندان

 اگر به چهره یک. هاي هر فرد با رنگ پوست او هماهنگی دارد دندان
هاي او خیلی سفید به نظر شما  سیاهپوست نگاه کنید، امکان دارد دندان

پوست او ایجاد خطاي  بیاید ولی حقیقت این است که زمینه تیره و سیاه
  .هایش سفیدتر به نظر بیاید شود دندان کند و موجب می دید می

  ...از دهد می خبر دندان زرد رنگ●
اي هستند، اول باید علت این تغییرات را از میان  تید و به نظرتان زرد یا قهوههایتان ناراحت هس اگر شما از رنگ دندان

  .هایتان صحبت کنیم عوامل زیر پیدا کنید تا بعد درباره سفیدکردن دندان
  ژنتیک▪

بنابراین . اي دارد ته رنگ زرد یا قهوه هایشان دندان برخی ولی دارند روشنی هاي دندان ژنتیک، صورت هب افراد بعضی
ارثی است یا ) بدرنگی(تان را بررسی کنید و متوجه شوید این تغییر رنگ هاي خانواده اولین قدم این است که رنگ دندان

  .اکتسابی
  سن▪

زرد عاج از  رنگ و یابد می سایش دندان میناي زمان، گذشت با. هاست دندان بدرنگی شایع دالیل از یکی سن، رفتن باال
  .هاي زردتري دارند دهد و به همین دلیل است که سالمندان، دندان وراي آن بیشتر خود را نشان می

اگر شما عادت دارید که در . هاست علت اصلی بدرنگی دندان2ها، سیگار و نوشیدن زیاد قهوه و چاي  غذاها، نوشیدنی
مصرف . هایتان باشید نطول روز زیاد سیگار بکشید، باید منتظر تغییر رنگ دندا

هاي شما را  تواند دندان هاي گازدار سیاه و زرد نیز به مرور زمان می نوشابه
  . بدرنگ کند

اي  ها، روشی است که با استفاده از آن، رنگ زرد یا قهوه سفید کردن دندان
شوند و شما لبخندي  ها سفید و براق می برند و دندان ها را از بین می دندان

ها وجود  کردن دندان هاي متفاوتی براي سفید روش. ید داشتدرخشان خواه
گاهی اوقات ممکن . ها به وسیله مواد شیمیایی گرفته تا استفاده از اسیدهاي ضعیف و لیزر کردن دندان دارد؛ از سفید

ا را از هاي شم هاي سطحی دندان است دندانپزشک با استفاده از ابزار خاصی، سطح دندان را سایش دهد و تغییر رنگ
کردن  سفید. ها با مواد شیمیایی است کردن دندان ها طرفدار دارد، سفید بین ببرد ولی آنچه بیش از سایر این روش
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ها ممکن است کامال در مطب دندانپزشکی انجام شود یا اینکه دندانپزشک، وسایل و موادي را در اختیار شما  دندان
ها در خانه را ترجیح  کردن دندان بسیاري از افراد، تکنیک سفید. سفید کنید هایتان را بگذارد تا خودتان در منزل، دندان

  .دهند چون دیگر مجبور نیستند چندین جلسه به دندانپزشک مراجعه کنند می
  ها دندان سفیدشدن تا قدم یک لیزر؛●

لیزر، انرژي زیادي . انجام دهید را کار این لیزر از استفاده با باید سفیدکنید، را هایتان دندان جلسه یک در خواهید اگرمی
شود فعالیت سفیدکنندگی این مواد تسریع شده و خیلی زود مواد  را به مواد سفیدکننده وارد خواهد آورد و موجب می

هاي شما، این جلسه مدت زمان  البته ممکن است بسته به شدت بدرنگی دندان. هاي شما پاك شود رنگی از روي دندان
هاست  کردن دندان هاي سفید تر از سایر روش ها با لیزر، معموالً گران کردن دندان سفید. داشته باشد تري کوتاه یا طوالنی

الزم است حرارت حاصل از این لیزرها . ولی در مقابل، شما در مدت زمان کوتاهی، لبخندي سفید و براق خواهید داشت
  . هاي چشم، استفاده شود محافظ ها نشده و حتما از اي تنظیم شود که موجب آسیب دندان به گونه

  دندان کردن سفید دوم پوسیدگی ترمیم اول●
 قبلی هاي ترمیم یا باشد پوسیده هایتان اگردندان

 از پس باشد، داشته نشتی و ترك هایتان، دندان
. شوید میی دندان حساسیت دچار هایتان، دندان سفیدکردن

را ترمیم  هایتان دندان هاي پوسیدگی باید اول بنابراین
دیده را جایگزین کنید، سپس  هاي آسیب کرده و ترمیم

 .هایتان را سفید کنید دندان
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 قروچه  نداند

ساید و این  هاي خود را به هم می افتد و فرد دندان فعالیتی است که هنگام خواب اتفاق می
دندان قروچه یک عادت نیست، بلکه عارضه . حالتی زیانبار است که علل مختلفی دارد

تواند در اثر استرس،خشم فروخفته، احساس  قروچه می دندان. باشد یکسري شرایط خاص می
ها در فک و یا حتی ممکن  ها، تکامل رشدي دندان نامرتبی دندانبیهودگی، شخصیت خشن، 
خوابیدن در کنار کسی که دندان قروچه . ها و یا داروها باشد است عوارض بعضی بیماري

  . کند آزاردهنده است کند، همانند کسی که خر خر می می
شود حتی در یک  ها می عث آسیب به دندانباشد، نوع شبانه آن با اگر چه دندان قروچه فعالیتی روزانه و یا شبانه می

افتد و یک عادت  در کل، دندان قروچه در اثر فعالیت جویدن اتفاق می. تواند اتفاق افتد زدن کوتاه روزانه می چرت
باشد که توسط مسیرهاي عصبی  نیست، جویدن یک فعالیت عصبی عضالنی پیچیده می) یاد گرفته(آموخته شده 

فعال است در ) همان جویدن(در هنگام خواب قسمت واکنشی . شود گیرد کنترل می ان میواکنشی، که از مغز فرم
  .افتد قروچه اتفاق می غیر فعال است و دندان)مغز(صورتی که قسمت کنترل 

درصد عوارضی همچون درد فک و سر درد  5کنند از این حالت آگاه نیستند و تنها  بیشتر افرادي که دندان قروچه می
: عبارتند ازفاکتورهاي مرتبط با دندان قروچه . شوند بیشتر مواقع والدین و یا همراهان متوجه این موضوع می دارند و در

ها استفاده از  ها و نامرتبی دندانی و تماس زودرس دندان گیري نامناسب دندان ، جفت)خوابی خر و کم خر(اختالالت خواب
هاي الکلی، سیگار، استرس و اضطراب بیش از حد،  ، نوشیدنی)قهوه، کوال، شکالت(اي کافئین  مالحظه مقادیر قابل

  . کننده یکسري داروها مثل داروهاي تحریک
سایش شدید سطح جونده دندان شکستگی و ترك روي دندان  :ئم دندان قروچهعال

اضطراب، افسردگی، گوش درد، . این افراد ممکن است. تحلیل لثه و از دست دادن دندان
هاي  خوابی، درد در فک و سر درد و در نهایت درد عضالنی و بیماري اختالل در خوردن، بی
  .اي داشته باشند مفصل فکی جمجمه

در صورتی که فاکتورهاي مرتبط با دندان قروچه که توضیح داده شد بر طرف  :ماندر
استفاده از گارد شبانه که مانع روي هم .رود شود یا از بین می شوند دندان قروچه کم می

ها توسط  شود تصحیح سطح جونده و برداشته شدن نقاط تماس زودرس دندان ها و سایش آنها می آمدن دندان
ورزش . جهت کنترل استرس خود، از کار بیش از حد پرهیز کنید. کند دندان قروچه را کنترل می دندانپزشک،

ها برطرف نشد نیاز  اگر با این روش.هاي مناسبی جهت کاهش استرس هستند روي، تمرین تنفس عمیق و یوگا راه پیاده
  .هاي پزشکی است  به توصیه
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  بیماریهاي لثه 
هـاي شـما پیـوره کـرده باشـد؟ حتمـا از        تا به حال برایتان پیش آمده است که لثـه 

اید ولی پیوره نشانه ایـن اسـت کـه     هایتان به ستوه آمده ریزي و درد عفونت لثه خون
هـا در   سواالتی که بیشتر مـردم دربـاره سـالمت لثـه    ...اید هایتان خوب نرسیده به لثه
سوال اصـلی مـردم دربـاره سـالمت      چندینجا ما در ا. شان دارند، مشترك است ذهن

  .ایم هاي آنها را براي شما آورده لثه و پاسخ

  
 هایم مطمئن شوم؟  آیا راهی وجود دارد که من بتوانم از سالمت لثه

رنـگ آن  . اي دارد کنـد و از ایـن رو حالـت کنگـره     هـا را پـر مـی    لثه سالم بین دندان
بـین لثـه و دنـدان در حالـت     . در حد طوق فاصله بین تاج و ریشـه قـرار دارد  صورتی متمایل به قرمز است و در فرد بالغ 

سـطح لثـه در   . میلـی متـر دارد   3گویند و عمقی حداکثر تـا حـدود    عادي شیار باریکی وجود دارد که به آن شیار لثه می
  . ثه باشداي از بیماري ل تواند نشانه تغییر در هرکدام از فاکتورهاي فوق می. حالت طبیعی دان دان است

  کند؟  ها پیوره می چرا بعضی لثه
هـا سـبب    زا هستند و در صورت تمیز نشدن دقیق دندان اي براي لثه به شدت بیماري از این تعداد بی شمار میکروب، عده

تخریـب  (و پریودنتیـت  ) التهـاب لثـه  (هاي لثه عبارتنـد از ژنژیویـت    ترین نوع بیماري مهم. گردند هاي لثه می بروز بیماري
  ). استخوان اطراف دندان
عناي التهاب لثه است، استخوان اطراف دندان سالم است ولی در پریودنتیـت کـه عامـه مـردم بـه آن      در ژنژیویت که به م

همواره مسیر پیشرفت بیماري لثـه از ژنژیویـت بـه سـوي     . گردد گویند، استخوان اطراف دندان دچار تخریب می پیوره می
  . از تخریب استخوان نیز جلوگیري نمودتوان  پس اگر بیماري لثه در مرحله اول کنترل گردد، می. باشد پیوره می
در بسـیاري از مـوارد قـوام لثـه در     . ریزي از لثه و تغییر رنگ لثه اشاره نمود توان به خون ترین عالیم التهاب لثه می از مهم

الً بـه  تبدیل ژنژیویت به پیـوره معمـو  . گردد گردد و گاهی اوقات لثه دچار افزایش حجم نیز می اثر التهاب، نرم و متورم می
  . گیرد دلیل عدم رعایت کافی بهداشت دهان و در صورت مستعد بودن فرد خصوصاً از نظر عوامل ایمنی بدن صورت می

هـا، احسـاس    ها، احسـاس درد بـین دنـدان    ریزي از لثه، بوي بد دهان، درد گنگ در فک الیم بیماري در این موارد خونع
ترشح چرك از لثه، لقی دندان، ریختـه شـدن خـون     ها، ندان در بین دندانخارش در لثه، تمایل به فرو بردن مثالً خالل د

کـه معمـوالً    از عالیمـی . باشد ها، آبسه در لثه و موارد دیگر می گیر کردن غذا بین دندان ها، جا شدن دندان روي بالش، جابه
گیرد، تحلیل اسـتخوان   می باشد عمیق شدن شیار لثه است که همگام با تحلیل استخوان صورت موردنظر دندانپزشک می

  . گردد نیز از روي رادیوگرافی تعیین می



٤٣ 
 

  است؟  ام بیمار شده از کجا بفهمم که لثه
هـا،   ها، احساس درد بین دنـدان  ریزي از لثه، بوي بد دهان، درد گنگ در فک خون

هـا،   احساس خارش در لثه، تمایل به فرو بردن مثالً خـالل دنـدان در بـین دنـدان    
جـا شـدن    از لثه، لقی دندان، ریخته شـدن خـون روي بـالش، جابـه    ترشح چرك  

ها، آبسه در لثه به طور خالصه بایـد بـدانیم    گیر کردن غذا در بین دندان ها،  دندان
ترشح شده در داخل بـدن در اثـر بیمـاري و التهـاب لثـه در       که فاکتورهاي ایمنی

  . استهاي پالکتی در داخل عروق قلب موثر  ایجاد و افزایش پالك
هـاي لثـه بـیش از     باشند میـزان بیمـاري   هاي قلبی و عروقی می اند که در افرادي که مبتال به بیماري تحقیقات نشان داده

هاي لثـه پـالك میکروبـی اسـت، منطقـی اسـت قبـل از ایجـاد و          از آنجایی که عامل اصلی تمام بیماري. افراد سالم است
  . پیشرفت بیماري در برطرف کردن آن بکوشیم

  
  بهترین روش براي پیشگیري از پیوره چیست؟ 

. باشـد  بهترین راه نگهداري بهداشت دهان استفاده از مسواك می
حداقل دفعات توصیه شده براي مسـواك زدن دو بـار در شـبانه    

از آنجایی که بیش از تعـداد دفعـات مسـواك زدن،    . باشد روز می
شـود روش مسـواك    روش مسواك زدن اهمیت دارد، توصیه مـی 

به نظر متخصصـان لثـه   . زدن را از دندانپزشک خود سوال نمایید
درجه نسبت به سطح دنـدان بـه سـمت لثـه      45مسواك را با زوایه : بهترین روش مسواك زدن دندان به این ترتیب است

توانید چند مرتبه مسـواك را بـه سـمت     سپس می. نگه دارید و به مسواك حداقل ده تا پانزده مرتبه حرکت لرزشی دهید
از مسـواك زدن روي  . ها نیـز انجـام دهیـد    این عمل را ناحیه به ناحیه و سپس در سطح داخل دندان. نوك تاج بچرخانید
هـا از یکـدیگر    ها را باید با نخ دندان و در صورت باز بودن دندان نواحی بین دندان. ها نیز غافل نشوید انسطوح جونده دند

  . هاي بین دندان تمیز نمایید با خالل دندان یا برس
 به خاطر داشته باشـید همیشـه  . گردد ها همیشه توصیه می ها و لثه ماه یکبار براي بررسی دندان 6اي  معاینات منظم دوره

. هاي لثه جلـوگیري نماییـد   پس با رعایت دقیق بهداشت دهان سعی کنید از ایجاد بیماري. پیشگیري از درمان بهتر است
هاي لثه که آنها را شناختید، سعی کنید قبل از ایجاد مراحـل پیشـرفته بیمـاري بـا کنتـرل       در صورت بروز عالیم بیماري

هـاي ارزشـمندتان    ز پیشرفت بیماري و از دست رفتن احتمـالی دنـدان  هاي ساده در نزد دندانپزشک خود ا منظم و درمان
  . جلوگیري نمایید
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  :سومفصل 
  و بیماریهاي آن چشم
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  : مقدمه
کار اصلی چشم آن است که نورهایی را که از 

خارج دریافت می کند طوري روي پرده 
شبکیه متمرکز کند که تصویر دقیقی از 

. روي پرده شبکیه ایجاد شودشیء مورد نظر 
شبکیه این تصاویر را به صورت پیام هاي 

عصبی به مغز ارسال می کند و این پیام ها 
بنابراین براي واضح . در مغز تفسیر می شوند

دیدن، قبل از هرچیز الزم است که نور به 
 .طور دقیق روي پرده شبکیه متمرکز شود

نور از محیط . وي این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارددر قسمت جل. ساختمان چشم شبیه یک کره است
عدسی نور را به صورت دقیق روي شبکیه متمرکز می . خارج وارد قرنیه شده پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد

  .کند تا تصویر واضحی بر روي شبکیه ایجاد شود
است مسیري که نور در چشم طی می کند شفاف باشد و قرنیه براي آنکه اشیاء به صورت دقیق و واضح دیده شوند الزم 

  .و عدسی نور را درست روي شبکیه متمرکز کنند
  

  پلک
پلک ها در حقیقت ساختمان . وقتی جسم نوك تیزي به چشم ما نزدیک می شود ما بی اختیار پلک ها را می بندیم

مژه . ظیفه محافظت از چشم ها را بر عهده دارندهاي تمایز یافته اي از جنس پوست و عضالت زیر پوستی هستند که و
خود پلک ها دو وظیفه مهم . ها مثل یک صافی از ورود گرد و غبار و ذرات مختلف به داخل چشم جلوگیري می کنند

اول آنکه مثل یک دیوار دفاعی جلوي قسمت عمده اي از کره چشم را می گیرند و از کره چشم محافظت می : دارند
ثانیه یک بار باز و بسته می شوند که این امر به شسته شدن میکروب ها و ذرات  10تا  5ه پلک ها هر کنند، دوم آنک

به عالوه باز و بسته شدن پلک ها به . خارجی از سطح چشم کمک می کنند و در حقیقت سطح چشم را جارو می کند
  .توزیع یکنواخت اشک بر روي کره چشم کمک می کند

  
  ملتحمه

در ملتحمه رگ . ه شفاف محافظ است که سطح داخلی پلک ها و روي سفیدي کره چشم را می پوشاندملتحمه یک الی
این رگ ها و سلول هاي دفاعی تا حد زیادي از ورود . هاي خونی و گلبول هاي سفید به مقدار زیادي وجود دارد

ترشحات ملتحمه سطح چشم را  به عالوه. میکروب ها و عوامل بیماري زا به قسمت هاي عمقی چشم جلوگیري می کند
نرم و مرطوب نگه می دارد و در حقیقت سطح چشم را روغنکاري می کند که این امر باعث آسان تر شدن حرکات 

  .چشم در جهات مختلف می شود
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  8قرنیه
قرنیه قسمت شفاف جلوي کره چشم است که از پشت آن ساختمان هاي داخلی تر کره چشم مثل عنبیه و مردمک 

همانطور که اگر شیشه پنجره کثیف باشد اشیاء . قرنیه چشم را می توان به شیشه پنجره تشبیه کرد. شود دیده می
 . بیرون تار دیده می شوند، اگر بر روي قرنیه کسی لکه یا کدورتی وجود داشته باشد فرد اشیاء را تار می بیند

  
  10و مردمک 9عنبیه

رنگ این بخش در چشم افراد مختلف . اد را تعیین می کندعنبیه بخش رنگی پشت قرنیه است که رنگ چشم افر
در وسط عنبیه سوراخی به نام مردمک وجود دارد که . متفاوت است و از آبی و سبز تا عسلی و قهوه اي تغییر می کند

 . مقدار نور وارد شده به چشم را تنظیم می کند
  

  11عدسی
عدسی یک ساختمان شفاف در پشت عنبیه است که در متمرکز کردن دقیق پرتوهاي نور بر روي شبکیه به قرنیه کمک 

ضخامت عدسی چشم در شرایط مختلف تغییر می کند و بسته به آنکه شیء مورد نظر در چه فاصله اي از فرد . می کند
از بی نهایت تا (د می تواند اشیاء را در فواصل مختلف بنابراین فر. قرار داشته باشد ضخامت عدسی کم و زیاد می شود

 . به طور واضح ببیند) سانتی متري و گاهی نزدیک تر 20حدود 
 

  12زجاجیه
زجاجیه از پشت عدسی .. زجاجیه مایع ژله مانند شفافی است که داخل کره چشم را پر می کند و به آن شکل می دهد

 .تا روي پرده شبکیه وجود دارد
  

  13شبکیه
پرتوهاي نوري که به . است که در عقب کره چشم قرار دارد) شبیه فیلم عکاسی(کیه یک پرده نازك حساس به نور شب

شبکیه برخورد می کنند به پیام هاي عصبی تبدیل می شوند که از طریق عصب بینایی به مغز منتقل می شوند و در 
  .مغز تفسیر می شوند

  
  مشیمیه

این پرده تعداد زیادي رگ هاي خونی دارد که . که دور شبکیه را احاطه کرده است مشیمیه پرده نازك سیاه رنگی است
به عالوه سلول هاي این الیه حاوي تعداد زیادي رنگ دانه سیاه . مواد غذایی را به بخش هایی از شبکیه می رساند

                                                             
٨ Cornea 
٩ Iris 
١٠ Pupil 
١١ Lens 
١٢ Vitreous humor 
١٣ retina 
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نورهاي اضافی در داخل وجود رنگ سیاه مانع از انعکاس . مالنین است که رنگ سیاهی به این بخش از چشم می دهد
  .کره چشم می شود و به تشکیل تصویر واضحتر کمک می کند

 
  14صلبیه

صلبیه بخش سفید رنگ نسبتاً محکمی است که دورتا دور کره چشم به جز قرنیه را می پوشاند و از ساختمان هاي 
و در واقع مثل یک اسکلت  این بخش از چشم اثر مستقیمی در فرایند بینایی ندارد. داخل کره چشم محافظت می کند

  .خارجی از کره چشم محافظت می کند
  

  15عصب بینایی
عصب بینایی که رابط کره چشم و مغز می باشد از عقب کره چشم خارج می شود و از طریق سوراخی در استخوان 

در مغز تفسیر می  این عصب پیام هاي بینایی را به مغز ارسال می کند و این پیام ها. پروانه اي جمجمه به مغز می رسد
  .شوند

  
  عضالت چشم

براي آنکه ما بتوانیم اشیاء را در جهات مختلف ببینیم الزم است بتوانیم چشم را در جهات مختلف باال، پایین، چپ و 
عضله کوچک که به اطراف کره چشم می چسبد کنترل  6حرکات کره چشم در هر چشم به وسیله . راست بچرخانیم

  .الت و یا عدم هماهنگی آن ها می تواند به انحراف چشم یا لوچی منجر شودبیماري این عض. می شود
 

 ...در ادامه به برخی از مهمترین مشکالت و آسیبهاي وارده بر چشم خواهیم پرداخت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
١٤ Sclera 
١٥ Optic nerve 
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 :آب مروارید

  عدسی. چشم  عدسی  از کدر شدن  است  عبارت 16مروارید  آب
  کره  جلوي  پذیر در نزدیکی و انعطاف  ساختار شفاف  یک  چشم
آنها   به  چشم  که  کند تا اشیایی می  کمک  عدسی.  است  چشم
و تمرکز نور   نظر نرسند و نیز در شکست  کند تار به می  نگاه
  دارد و توسطن  خونی  رگ  عدسی. دارد  نقش  شبکیه  روي

  اگر تصلب. شود می  قرار دارد تغذیه  آن  در اطراف  که 17 زجاجیه
  مشکل  این(خواهد داد   خود را از دست  تغذیه  نیز منبع  چشم  زجاجیه شود، عدسی  مناسب  تغذیه  عدم  موجب  شرایین
  آب. افتد می  مروارید اتفاق  شود و آب می  مک  عدسی  پذیري  و انعطاف  شفافیت  سپس). دهد می  رخ  پیري  در سنین  اغلب

  مروارید در دو چشم  رشد آب  ، سرعت حالت  در این  البته. شود  تشکیل  یا هر دو چشم  در یک  است  مروارید ممکن
  .  نیست  مروارید سرطان  آب. باشد  متفاوت  است  ممکن
   شایع عالیم●
  به  کند که  فرد را جلب  توجه  بار وقتی  اول  است  دید ممکن  تاري. بدتر باشد  در نور روشن  است  ممکن  دید که  تاري) 1

  . دور آنها وجود دارد  اي شوند یا هاله می  نورها پخش  برسد که  نظر وي  باشد و به  رانندگی  در حال  شب  هنگام
  )  گاهی(اشیا   دو تا دیدن) 2
  )  پیشرفته  تنها در مراحل(دمک ها مر  در آمدن  سفید شیري  و رنگ  کدر شدن) 3
   علل●
    پیري  روند طبیعی ) 1
  چشم   به  آسیب) 2
  دیابت شیرین   ، مثل باالست  قند خون  که  هاي در بیماري) 3
  ) سازد را می  عنبیه  که  از چشم  هایی قسمت  آن  التهاب(  اووئیت  ، مثل التهاب) 4
    آن  کورتیزون و مشتقات  خصوص  ـ داروها، به5
  میکرو ویو و اشعه مادون قرمز   اشعه ایکس، امواج  در معرض  قرار گرفتن) 6
  . شود می  بیماري  این  مبتال به  حاملگی  در اوایل  مادرش  که  جنینی  چشم  سرخجه روي  ، و نیز اثرات ارثی  علل )7
  

                                                             
١٦cataract 

١٧ Vitreous humor 
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  خطر دهنده افزایش عوامل●
    سال 60  باالي  سن )1
    شده  فهرست  از علل  وجود هر کدام) 2
   پیشگیري●
  آن  اند، باید علیه را نزده  آن  اند یا واکسن نگرفته  سرخجه  که  هستند، در صورتی  باروري  در سنین  که  هایی خانم) 1

  . شوند  واکسینه
  نظر قرار داشته تحت  دقت  گذارد باید به تأثیر می  بر عدسی  که  دیگري  داروي  یا هرگونه  کورتیزونی  داروهاي  مصرف) 2

  . باشد
و اووئیت، باید ) خود عنبیه   التهاب(ایریت   مروارید شوند، مثل  آب  باعث  است  ممکن  که  اي چشمی  هاي بیماري) 3

  . شوند  سریعاً درمان
  . کنید  استفاده  مناسب  آفتابی  از عینک  طور منظم  به) 4
  . باشید  داشته  ـ آ و بتا کاروتن  از ویتامین  مقادیر مناسب  داراي  رژیمی) 5

  موردانتظار عواقب●
. شود می خوب معموالًباجراحی

باش نیازمندجراحی کنندکه ایجادنمی اختالل قدردربینایی مرواریدهاهرگزآن آب بعضی
  . کند  کمک  بینایی  به  است  ممکن  عینک مرتب مروارید،تعویض آب درسیرتشکیل. د

   درمان●
  
  . کند مروارید را تأیید می  آب  تشخیص  چشم  معاینه) 1
  .  است  جراحی  عمل  معموالً شامل  درمان) 2
  تهرا داش  فایده  بیشترین  که  هایی از عینک  توان باشد، می  تأثیر قرار نگرفته زیاد تحت  چندان  بینایی  که  در صورتی) 3

  .  جست  باشند بهره
  برداشته  با جراحی  چشم  شود، عدسی  و فشار در چشم  التهاب  مروارید باعث  بدتر شود یا آب  بینایی  که  در صورتی

وجود   جراحی  از عمل  پس  بینایی  بیمار، و تصحیح  کردن  ، بستري بیهوشی  براي  مختلفی  هاي روش  اکنون هم. شود می
مروارید   آب  اگر هر دو چشم. رساند  انجام  به  بیمار در بیمارستان  کردن  بستري  با یا بدون  توان را می  راحیج  عمل. دارد

  . شوند نمی  عمل  باشند، معموالً با هم  داشته
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  اختالل بینایی ناشی از رایانه

شود و تعداد زیادي از کسانی که با رایانه کار مجموعه اي از عالئم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با رایانه ایجاد می 
  .می کنند، گرفتار این عالئم هستند

  :مهمترین عالیم این بیماري عبارتند از
  چشم خستگی▪
  چشم خشکی▪
  سوزش▪
  ریزي اشک▪
  دید تاري▪

 کاهش رایانه، با کار هنگام چشم سوزش و لخشکی دالي مهمترین از یکی
این مساله . افراد هنگام کار با رایانه تقریبا یک پنجم حالت عادي پلک می زنندان پلک زدن است، به طوري که میز

همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز روي موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتري باز بمانند و در 
  .نتیجه اشک روي سطح چشم تبخیر شود

در . شود سطح چشم شما با اشک آغشته شده و خشک نشوداین کار سبب می . سعی کنید به طور ارادي پلک بزنید
صورتی که مشکل شما شدید باشد، می توانید از قطره هاي اشک مصنوعی استفاده کنید، به چشمان خود استراحت 

. ثانیه به نقطه اي دور نگاه کنید 10تا  5دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت  10تا  5سعی کنید هر . دهید
  .این کار سبب استراحت عضالت چشم می شود

این وضعیت عالوه بر این که باعث می شود . سانتی متر پایین تر از چشمان شما باشد 20تا  10مرکز مانیتور باید حدود 
. پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتري از چشم در معرض هوا باشد، از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد

  .سانتی متر باشد 60تا  50یتور با چشمان شما نیز باید حدود فاصله مان
هنگام کار با رایانه سعی کنید پرده هاي اتاق . مانیتور خود را طوري قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد

  .را بکشید و روشنایی اتاق را نیز به نصف حالت معمولی کاهش دهید
  .میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگی داشته باشد. ور خود را تنظیم کنیدروشنایی و کنتراست مانیت

اگر شما عینکی هستید و دچار این عالیم شده اید، عینک شما احتماال براي کار با رایانه مناسب نیست زیرا دید متوسط 
  .جعه کنیدبراي دریافت عینک مناسب رایانه به چشم پزشک مرا. را اصالح نمی کند

  ؟نمائیم پیشگیري کامپیوتر با زیاد کار هاي عارضه از چگونه●
تا  3تقریباً . مجموعه اي از عالئم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با کامپیوتر ایجاد می شوند CVS به موسوم عارضه
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با فراگیرتر شدن به کارگیري کامپیوتر تعداد . درصد کسانی که زیاد با کامپیوتر کار می کنند گرفتار این عالئم هستند 4
  . رنج می برند رو به افزایش است CVSکسانی که از عارضه 

همچنین ممکن  CVS. خستگی و خشکی چشم، سوزش، ریزش اشک و تاري دید: عبارتنداز CVSمهم ترین عالئم 
  .ت سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشوداس

آنست که چشم انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمایش داده شده بر روي مانیتور می  CVSعلت پیدایش عارضه 
بیند، زیرا حروف چاپی تضاد بیشتري با صفحه سفید زمینه داشته و لبه هاي آن ها واضح تر است حال آن که درمورد 

نیست و لبه هاي آن به وضوح حروف چاپی نیستند بلکه حروف از یک مرکز با تفاوت رنگ باال  صفحه مانیتور چنین
بنابراین لبه هاي . شروع شده و به تدریج کم رنگ تر می شوند و پس از تبدیل به خاکستري کمرنگ ناپدید می گردند

  .حروف بر روي صفحه مانیتور وضوح حروف چاپی را ندارد
ل خشکی و سـوزش چشـم هنـگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است به طوري که یکی از مهم ترین دالی

این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه . افراد هنگام کار با کامپیوتر تقریباً یک پنجم حالت عادي پلـک می زننـد
و در نتیجه اشک روي سطح چشم مانیتور و تمرکز بر روي موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتري بازبماند 

  .سریع تر تبخیر می شود
رهنمودهائی را توصیه می کنند از  CVSکارشناسان براي کاهش عوارض  

جمله آن که اگر پیوسته با کامپیوتر کار می کنید، بهتر است هنگام کارکردن با 
طور ارادي پلک بزنید، این کار سبب می شود سطح چشم شما با اشک  آن به

در صورتی که مشکل شما شدید باشد می توانید از . شده و خشک نشودآغشته 
  .قطره هاي اشک مصنوعی استفاده کنید

این وضعیت عالوه بر این که باعث می شود . سانتی متر پایین تر از چشمان شما باشد 20تا  10مرکز مانیتور باید حدود 
در . هوا باشد، از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهدپلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتري از چشم در معرض 

این موارد هم باید مانتیور را در ارتفاع مناسب قرار داد و هم ارتفاع صندلی را نسبت به میز کار تنظیم کرد به طوري که 
  .ساعد شما هنگام کار با صفحه کی بورد موازي با سطح زمین باشد

هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید پرده ها را . ر پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابدمانیتور خود را طوري قرار دهید که نو
اگر از چراغ مطالعه بر روي میز خود استفاده می . بکشید و روشنایی اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش دهید
  . کنید آن را طوري قرار دهید که به صفحه مانیتور یا چشم شما نتابد

تابش نو ر به صفحه مانیتور سبب کاهش . توانید صفحه هاي فیلتر نیز بر روي صفحه مانیتور نصب کنید همچنین می
این موضوع به خصوص زمانی که زمینه صفحه تیره باشد شدیدتر . تفاوت رنگها و در نتیجه خستگی چشم می شود
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  . خواهد بود
دقیقه چشم خود را از مانیتور  10تا  5ید هر سعی کن. در ضمن هر از چند گاهی به چشمان خود استراحت دهید

همچنین به . این کار سبب استراحت عضالت چشم می شود. ثانیه به نقطه اي دور نگاه کنید 10تا  5برداشته و به مدت 
اگر . شما فرصت می دهد پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود

خصوصاً (مجبورید که متناوباً به یک صفحه نوشته و مانیتور نگاه کنید 
تطابق  ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید) درمورد تایپییست ها

براي جلوگیري از این عارضه سعی کیند صفحه نوشته . خود را تغییر دهد
براي این کار می . شده را در حداقل فاصله و هم سطح با مانیتور قرار دهید

 50فاصلهمانیتورباچشمانشماباید–. توانید از دستگاه گیره کاغذ استفاده کنید
  .تور خود را تنظیم کنیدشنایی و کنتراست مانیرو–. سانتی متر باشد 60تا 

یک . میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگی داشته باشد
اگر سفیدي صفحه براي . روش براي تنظیم روشنایی مانیتور این است که به یک صفحه وب با زمینه سفید نگاه کنید

در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستري به . نیدشما مثل یک منبع نور است روشنایی مانیتور زیاد است و باید آن را کم ک
. در مجموع روشنایی باید در حدي باشد که چشمان شما احساس راحتی کنند. نظر می رسد روشنایی را زیاد کنید

 .اختالف رنگ مانیتور باید حداکثر باشد تا لبه هاي حروف بیشترین تفاوت رنگ را با نوشته خود پیدا کند
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 :گماتیسمبیماري استی

یک نقص خفیف و به راحتی قابل درمان انحناي چشم شماست  18آستیگماتیسم
  .شود که باعث تاري دید می

آستیگماتیسم هنگامی به وجود می آید که الیه خارجی و شفاف جلوي چشم 
یعنی قرنیه و یا عدسی چشم که درون چشم قرار دارد، انحنایش در یک جهت 

  .جهت دیگر استکمی متفاوت از انحنایش در 
تر از  تر یا منحنی به این ترتیب سطح قرنیه یا عدسی در بعضی نواحی مسطح

  .نواحی دیگر است
فرد مبتال به آستیگماتیسم هم در فاصله نزدیک و هم در فاصله دور تاري دید 

  . دارد
معموالً این عارضه . رکیب شودآستیگماتیسم معموالً از هنگام تولد وجود دارد و ممکن است با دوربینی یا نزدیک بینی ت

  .ماند و در طول زمان بهتر یا بدتر نمی شود ثابت می
بسیاري از افرادي که داراي مقدار اندکی آستیگماتیسم هستند که مقدار آن قدر زیاد نیست که نیاز به عمل تصحیحی 

  .داشته باشد
  ها نشانه و عالئم●
  : است شامل موارد زیر آستیگماتیسم هاي نشانه و عالئم▪

  . ـ اعوجاج در بخش هایی از میدان بینایی
  .ـ تاري خطوط عمودي، افقی یا مایل

  ـ علل
در آستیگماتیسم، قرنیه یا عدسی در یک جهت . آستیگماتیسم یکی از اشکال مختلف خطاهاي انکسار نور در چشم است

  . انحناي بیشتري از جهت دیگر دارد
 _افقی، عمودي یا مایل  _در این حالت تاري دید در یک جهت . می شودآستیگماتیسم تصحیح نشده باعث تاري دید 

  .بیش از جهت دیگر وجود دارد
ممکن است آستیگماتیسم در نتیجه وارد شدن آسیب به چشم . در اغلب موارد آستیگماتیسم از هنگام تولد وجود دارد

  .بیمار یا جراحی رخ دهد
  

                                                             
١٨astigmatism 
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  ؟کرد مراجعه پزشک چشم به باید هنگامی چه●
 کیفیت اگر یا کند ایجاد اختالل دهید انجام میخواهید که کاري در که باشد آنقدر شما چشم آستیگماتیسم درجه اگر

  .کنید مراجعه پزشک چشم به است، فعالیتهایتان نحوه از شما رضایت مانع تان بینایی
اي تصحیح بینایی تان انتخاب چشم پزشک درجه آستیگماتیسم شما را تعیین می کند و در مورد اینکه چه روشی را بر

  .کنید به شما مشاوره خواهد داد
  . تغییر درجه آستیگماتیسم چشم در طول زندگی اگر اصوالً رخ دهد، بسیار تدریجی و کند است

انجام معاینات منظم چشم، راه مناسبی براي شناسایی تغییرات حدت بینایی است تا در صورت لزوم عینک یا لنز 
سالگی هر سه تا پنج سال  50یک فرد بزرگسال سالم باید تا .جویز شود یا شماره آنها تصحیح شودتماسی براي شما ت

  . یک بار معاینه چشم انجام دهد
اگر دچار مشکالت انکساري مانند آستیگماتیسم هستید، هر دو سال یک . سالگی فواصل معاینات کمتر کنید 50پس از 

  .بار به هر تعدادي که چشم پزشکتان توصیه می کند، به او مراجعه کنید
  درمان●

 تجویز شامل درمان. شود می دید تاري باعث که است قرنیه نایکنواخت انحناي تصحیح آستیگماتیسم درمان هدف
  :میشود تصحیحی جراحی انجام یا تماسی لنز یا عینک صورت به کننده تصحیح عدسیهاي

کننده اثر ناشی از انحناي نایکنواخت قرنیه را  تصحیح عدسیهاي از استفاده: کننده تصحیح عدسی تجویز با دید اصالح ـ
  .عدسی تصحیح کننده ممکن است به صورت لنز تماسی یا عینک باشد. برطرف می کند
  .لنزهاي تماسی هر دو آستیگماتیسم هاي قرنیه و عدسی چشم را تصحیح می کنند: ـ لنزهاي تماسی

خت، لنزهاي نرم، لنزهاي یک بارمصرف، لنزهاي با کاربرد لنزهاي س: ـ انواع مختلفی از لنزهاي تماسی در دسترس است
با چشم پزشکتان در مورد اینکه .... طوالنی مدت، لنزهاي دوکانونی، لنزهاي سخت نفوذپذیر نسبت به اکسیژن و

  . کدامیک از این انواع مختلف لنز براي شما مناسب تر است، مشاوره کنید
پذیر نیست، انواع مختلف  تفاده از لنز تماسی از جمله ترجیح بیمار امکاندر مواردي که به دالیل مختلف اس: ـ عینک

  .تواند جانشین مناسبی براي لنز تماسی باشد عینک می
در روش جراحی با شکل دهی مجدد به سطح قرنیه، آستیگماتیسم تصحیح : ـ جراحی براي تصحیح عیوب انکساري

 .شود می

  

  

  



٥٥ 
 

  آلرژیهاي چشمی 

اما اگر هربار که این . براي اکثر مردم بهار فصلی زیبا و دلپذیر است
فصل فرا می رسد دچار خارش و اشکریزش شوید و دیگران مرتباً از شما 

بپرسند که چرا چشمتان قرمز شده است احتماالً بهار برایتان چندان 
  . خوشایند نخواهد بود

به چشم پزشک  آلرژي هاي چشمی یکی از شایعترین علت هاي مراجعه
عالئم . نفر یک نفر در طول عمر خود دچار عالئم حساسیت هاي چشمی می شود 15تا  10است بطور متوسط از هر 

آلرژي چشمی در افراد مختلف متفاوت است و طیف وسیعی از عالئم از سوزش و خارش خفیف تا عالئم شدید و آزار 
ساسیت هاي چشمی اغلب با سایر عالئم آلرژي مثل تب یونجه به عالوه، ح. دهنده و گاه خطرناك را در برمی گیرد

گرده گل ها و گیاهان، مو و کرك و پر . همرا است) مثل درماتیت آتوپیک(و حساسیت هاي پوستی ) آبریزش از بینی(
اشی البته گاهی اوقات هم تحریک چشم ن. حیوانات، داروها و لوازم آرایش نقش اساسی را در ایجاد آلرژي چشمی دارند

  . عالئمی ایجاد می کند که با آلرژي چشمی اشتباه می شود) مثل دود سیگار یا گرد و غبار(از مواد محرك 
  میشوند؟ چشمی حساسیت درگیر بیشتر افرادي چه●

به عالوه احتمال بروز آلرژي در کسانی . شایع تر است) سال 30سن زیر (الً واکنش هاي حساسیتی در افراد جوان اصو
بخصوص افرادي . حساسیت قبلی داشته اند و یا در خانواده آن ها بیماري هاي آلرژیک وجود دارد بیشتر استکه سابقه 

دارند بسیار مستعد ) درماتیت آتوپیک(یا آلرژي پوستی ) آبریزش از بینی حساسیتی(که آلرژي هایی از نوع تب یونجه 
  . ابتال به حساسیت هاي چشمی هستند

  کند؟ می ایجاد ییعالمتها چه چشمی آلرژي●
 خارش، بروز باعث ملتحمه در هیستامین ترشح. است هیستامین آلرژي عالئم ایجاد اصلی واسطه شد گفته همانطورکه

چنین هیستامین با گشاد کردن رگ ها باعث می شود که چشم قرمز و پرخون بنظر هم. میشود ریزش اشک و سوزش
به عالوه این ماده موجب می شود که مقداري مایع از رگ ها به داخل بافت ملتحمه و پلک نشست کند در این . برسد

. ایش را باز کندممکن است پلک ها آنقدر متورم شوند که فرد حتی نتواند چشم ه. حالت تورم پلک ایجاد می شود
تجمع مایع در ملتحمه باعث می شود که ملتحمه ظاهر آبی پیدا کند، به عالوه گاهی اوقات تجمع مایع در ملتحمه 

آنقدر زیاد است که ملتحمه از سطح چشم فاصله می گیرد و از داخل شکاف پلکی بیرون می زند و شبیه یک کهیر یا 
  . تی قرنیه نیز درگیر حساسیت شده باشد حساسیت به نور ایجاد می شودگاهی اوقات بخصوص وق. تاول بزرگی می شود

آلرژي چشمی معموالً هر دو چشم را درگیر می کند، اما گاهی عالئم حساسیت فقط در یک چشم بروز می کند، 
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بخصوص وقتی که یک ذره حساسیت زا وارد چشم شود و فرد چشم مبتال را بخاراند ممکن است شدت عالئم در این 
 چشم خیلی بیشتر از چشم مقابل باشد

  شود؟ می درمان چگونه چشمی آلرژي●
دیکه بتوان ماده مسؤول ایجاد آلرژي را شناسایی درموار: زا حساسیت عامل از پرهیز

  . کرد، بهترین و مؤثرترین درمان پرهیز از تماس با این ماده است
تمیز نگه داشتن خانه به منظور به حداقل رساندن : پاکسازي و بهبود محیط زندگی

گرد و غبار، پرهیز از نگه داري حیوانات خانگی، حفظ رطوبت مناسب در هوا و خنک 
  . کردن هواي منزل و استفاده از صافی هاي جذب کننده غبار می تواند به کنترل عالئم آلرژي کمک کند

  چشم ها پرهیز از خاراندن 
کمپرس سرد باعث کم شدن تحریک چشم ها و احساس خارش می شود و معموالً اثر تسکین : استفاده از کمپرس سرد

  . دهنده دارد
  ...و  هیستامین آنتی قطرهو  مصنوعی اشک قطرهمانند  ي درمانیآلرژ مناسب ازداروهاي استفاده●
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  :پیرچشمی

به معناي کاهش تدریجی توانایی عملکرد چشم جهت تمرکز بر  19پیر چشمی
این اختالل بعنوان بخشی از رویدادهاي طبیعی . روي اشیاء نزدیک می باشد

  .سالگی شروع می شود 40پدیده افزایش سن مطرح بوده و معموالً از سن 
پیر چشمی زمانی مشخص می شود که فرد می خواهد در فاصله نزدیک به 

  .انجام معاینات اصولی و پایه اي چشم می تواند به تأیید وجود پیر چشمی کمک کند . دازدمطالعه بپر
این اختالل .پیر چشمی به معناي کاهش تدریجی توانایی عملکرد چشم جهت تمرکز بر روي اشیاء نزدیک می باشد

  .الگی شروع می شودس 40بعنوان بخشی از رویدادهاي طبیعی پدیده افزایش سن مطرح بوده و معموالً از سن 
انجام معاینات اصولی و پایه . پیر چشمی زمانی مشخص می شود که فرد می خواهد در فاصله نزدیک به مطالعه بپردازد

این اختالل به راحتی بوسیله عدسی هاي مطالعه معمولی یا . اي چشم می تواند به تأیید وجود پیر چشمی کمک کند 
  .بعالوه می توان از جراحی نیز جهت درمان استفاده نمود. قابل درمان می باشداستفاده از عینک یا لنزهاي تماسی 

  کنید؟ مراجعه پزشک به باید زمانی چه در●
 انجام میخواهد که آنگونه را ریز کارهاي یا کند مطالعه نزدیک فاصله در نتواند فرد که باشد حدي به اختالل شدت اگر
  . رها کاهش دهد باید به پزشک مراجعه کندکا انجام جهت را فرد انگیزه که باشد حدي به صاویرت کیفیت اینکه یا دهد
  : پیرچشمی تشخیص●
 متخصص توسط معموالً تشخیص و است تشخیص قابل چشم اي پایه بالینی معاینات انجام طریق از نیز اختالل این
 تشخیصی روشهاي. نماید توصیه نیز را موردنیاز درمانی اقدامات میتواند پزشک تشخیص بر عالوه. میگیرد ورتص

متفاوت بوده و با استفاده از ابزارهاي خاصی صورت می گیرد به گونه اي که بکارگیري همه آنها مهم است زیرا می تواند 
  . در درمان تأثیر گذار باشد

کمی هیچ مشکلی چشمی ندارد و داراي شانس . بطور کلی اگر فردي از عینک یا لنزهاي تماسی استفاده نمی کند
سال حداقل دو بار،  39تا  30سال حداقل یکبار ، بین  29تا  20جهت ابتال به بیماریهاي چشمی است، باید بین سن 

سال جهت معاینات چشمی به متخصص مراجعه  2تا  1سال هر  65سال و باال  4تا  2سال هر  64تا  40بین سن 
  .نماید

اگر فردي از عینک یا لنز استفاده می کند نیز باید معاینات در فواصل 
اما در صورت وجود هرگونه عالمت یا مشکل چشمی . کمتري صورت گیرد
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حتی در صورت انجام معاینه در همین اواخر باز باید جهت معاینه مجدد به پزشک مراجعه شود و بعنوان مثال وجود 
  . تی باشد که نیاز فرد به تغییر عینک یا لنز را مطرح سازد تاري دید ممکن است بیانگر عالم

اگر فرد تا قبل از . روشهاي درمانی شامل استفاده از عینک، لنزهاي تماسی، لنزهاي مطالعه و روشهاي جراحی می باشد
را انجام بروز پیر چشمی هیچ مشکل نداشته است می توان فقط با استفاده از لنزهاي مطالعه ، جهت مطالعه درمان 

  . ولی این روش درمانی باید حتماً زیر نظر پزشک باشد.داد
اما اگر فرد به علت آستیگماتیسم، دوربینی یا نزدیک بینی از عینک یا لنز تماسی استفاده می کند، لنزهاي مطالعه به 

سه کانونی، لنزهاي تنهایی کافی نیستند و باید از عینکهاي مخصوص استفاده کرد که شامل عینک هاي دو کانونی یا 
  .تماسی دو کانونی ، لنزهاي تماسی یک دیدي معمولی و اصالح شده استفاده شود

 . یکی از آنهاستود دارند که متعدد بوده و لیزیک روشهاي جراحی نیز وج

  : فردي مراقبتهاي●
 و چشمها از میتوان خاص اقدامات انجام با اما نیست پیشگیري قابل پیرچشمی اگرچه
  :است ذیل موارد شامل که نمود محافظت بینایی

  سب چشمی توسط پزشکمنا و منظم معاینات انجام▪
  .آثارسوءدارند بینایی روي بر که فشارخون قند، مرض نظیر اي زمینه بیماریهاي کنترل▪
  چشم یک در بینایی یکباره نظیرکاهش عالئمی بروز درصورت پزشک به موقع به و سریع مراجعه▪
  دان دید و هرگونه عالمت دیگر می در سیاه هاي لکه نوري، هاي جرقه چشمها، دید تاري یا کبارهی تنبلی▪
  . است پزشک توسط منظم معاینات انجام مستلزم که درست شماره با عینکهاي از استفاده▪
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  20تنبلی چشم

ی ، تنبلی گسال 40ی یعنی تا حدود گدر طی چهار دهه اول زند
م ري گبلیوپی بیش از هر بیماري چشمی دیچشمی یا اصطالحا اً

ماري کمی . مسئول کاهش بینایی در یک چشم است  به لحاظ اً
افراد در جوامع مختلف دنیا مبتال به این عارضه  %2بیش از 
میلیون نفر بیش از  50در کشور ما به جمعیتی حدود . هستند 

له یک میلیون نفر مبتال به این عارضه بوده و این به واقع یک مسئ
حداقل در . عمده در بهداشت عمومی کشور به حساب می اًید 

  . نیمی از این موارد بینایی در چشم تنبل شدیدا کم است 

  چیست؟)  امبلیوپی( چشم تنبلی●
سالگی در  12 تاحدود تولد بدو از بینایی به مربوط عصبی مراکز

سالگی بینایی حالت تثبیت  12با رسیدن . حال تکامل هستند و حداکثر سرعت این روند در شیرخوارگی اتفاق می افتد 
هر گونه عاملی که سبب شود ) سه سال اول(در طی این دوره به خصوص در اوایل زندگی کودك . شده اي می یابد 

رشد . شیاء دوروبرش روي پرده شبکیه چشمش تشکیل نشود کودك دید خوبی نداشته باشد و تصویر واضحی از ا
ن پایین افتادن میزان بینایی طفل خواهد بود  این سخن معنی اش این . وتکامل بینایی دچار وقفه می شود که نتیجه اً

 محرومیت. است که ممکن است چشم ظاهري کامال معمولی داشته باشد اما از بینایی خوب و طبیعی برخوردار نباشد 
چشم از برخورد و دیدن تصاویر داراي طرح و شکل در طی سه ماهه اول بعد از تولد باعث کاهش شدید ،عمیق ، و 

  . دایمی در میزان دید سه بعدي و تیز بینی در چشم مربوطه خواهد شد
  درمان و پیشگیري●

، چون این  میشوند تنبلی این به منجر که است زودترعواملی هرچه و سریع تشخیص چشم تنبلی از پیشگیري راه تنها
مبلیوپی وجود داشته باشد یعنی زمانی که سیستم هاي عصبی چشم  تشخیص وقتی مثمرالثمر است که فرصت درمان اً

هرچه این شانس زودتر به کودك داده شود اوال میزان تنبلی چشمی ایجاد شده . هنوز تثبیت نشده و تاثیر پذیر هستند 
مبلیوپی عمدتا در . سن پایین تر پاسخ سریع تري به درمان می دهد  کمتر بوده و ثانیا کودك در ن جایی که شروع اً از اً

ن نسبتا مشکل است  ن نیز مشکل خواهد . سنینی است که کودك قادر به تکلم نیست کشف اً به همین ترتیب درمان اً
از قبیل بستن چشم سالم تر یا - چون کودکان معموال روش هایی که براي درمان تنبلی چشم به کار می رود . بود 
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ن  ن شوند -تارکردن دید اً فهم مشکل . را دوست ندارد و ممکن است در اوایل همکاري الزم را نکنند و مانع انجام اً
ن هیچ کاري نمی توان کرد مدت درمان معموال . توسط والدین و توجیه شدن اًنها کلید موفقیت درمان است و بدون اً

این . چند ساله است و در طی این دوره نیاز به مراجعات مکرر و پی در پی به طبیب معالج هست یک دوره طوالنی گاها 
  . خود عامل دیگري است که به شدت نیازمند درك و همکاري کامل والدین کودك است 

  بیماریابی●
 عالمت بدون درظاهر و نمیکند شکایت دوبینی یا کم دید قبیل از خاصی عالمت از شیرخوار طفل که است بدیهی 

براي تمام بچه ها توصیه می شود که از دوره نوزادي شروع 21به این دلیل بیماري یابی یا معاینه غربالی. جلوه می کند 
بیماریابی زودرس یک عامل مهم و حساس است چون همانطور که . شده و تا سالهاي نخست دوره دبستان ادامه یابد 

مبل یوپی در صورت تشخیص و درمان سریع امکان بهبودي بیشتري دارد ، وجوان هجده گفته شد فقدان دیدناشی از اً
  . ساله اي که موقع معاینه چشم براي امتحان رانندگی تنبلی چشم او کشف شود هیچ شانسی براي درمان ندارد 

  

  :تنبلی چشم درمان

معموال تحت نظر پزشک متخصص چشم انجام می گیرد و  درمان
تاکید می شود که سیر درمان . این کار باید هرچه زودتر شروع شود

یک دوره طوالنی چند ساله است و والدین طفل بایستی استقامت ، 
پشتکار و حوصله الزم را در طی این دوره داشته باشند و از رفت 

راهی جز این وجود . شوند واًمدها و سایر مسایل جنبی خسته ن
ندارد و زمان کودکی تنها زمان دست یابی به درمان است ودر 

ن ، این فرصت براي همیشه از دست فرزند شما رفته است    . صورت از دست دادن اً
و محرومیت موقت این چشم از بینایی است تا چشم تنبل  "بستن کامل چشم سالم "تا به امروز موثرترین روش درمانی

البته رفع هرگونه عیب انکساري خفیف یا شدید ، معموال به کمک . لیت عصبی بیشتر و تمام عیارتري داشته باشدفعا
طول مدت بستن . عینک ، گام اول درمان است و استفاده از عینک در طفل هیچگونه محدودیت سنی خاصی ندارد 

ن در طی هفته ها و ماهها تابع جداو ل خاصی است که در اًنها سن کودك و زمان شروع چشم در طی یک روز و ادامه اً
  . درمان عامل تعیین کننده اصلی است 

                                                             
٢١Screening 
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 :خشکی چشم

در میان که ترین شکایات چشم پزشکی است  یکی از شایع این بیماري
سال در هر دو جنس شایع است، اما شیوع آن در میان  55افراد باالي 

  . زنان در تمام مقاطع سنی، دو تا سه برابر مردان است
علت شایعی براي کوري نیست ولی هنوز  22هر چند که خشکی چشم

شود، زیرا این عارضه با کاهش  یکی از مشکالت همه جوامع محسوب می
از به بینایی دقیق دارند، هایی که نی هاي فردي در انجام فعالیت قابلیت

در گذشته، اغلب بیماران مبتال به خشکی چشم به استفاده از اشک مصنوعی، ژل . مانند مطالعه و رانندگی همراه است
  . هاي محدودي براي این عارضه وجود دارند دانستند که درمان چشم پزشکان هم می. آوردند یا پماد روي می

ها امروزه دیگر  این درمان. شود اند، پرداخته می ي که براي خشکی چشم مطرح شدههاي جدید در این مقاله، به درمان
  . دهند آنها پاتوفیزیولوژي عارضه را هدف قرار می. فقط قصد برطرف کردن خشکی چشم را ندارند

  :عالیم بیماري
خارجی در چشم، بیماران مبتال به خشکی چشم، اغلب با شکایاتی مانند ترس از نور، احساس وجود شن یا جسم 

در موارد شدیدتر ممکن است تاري دید، قرمزي، تحمل نکردن . کنند سوزش، خارش، خستگی و درد چشم مراجعه می
ریزش  جالب آنکه حتی برخی از بیماران مبتال به خشکی چشم از اشک. لنز تماسی و ترشح از چشم نیز گزارش شود

به هر حال در اغلب بیماران استفاده از اشک مصنوعی . شود یخشکی چشم اغلب در اواخر روز بدتر م. شکایت دارند
  . موضعی مفید است

  اشکی بی از امان●
 در شد می خواسته وي از و دادند می مصنوعی اشک ترکیبات چشم خشکی به مبتال بیماران به گذشته هاي درسال
هاي موجود براي آن نسبت به  اندرم و چشم خشکی بیماري از درك امروزه اما کند، استفاده ترکیبات این از نیاز صورت

هاي دارویی که در این زمینه انجام شده است،  گذشته متفاوت است و با شناخت بهتر مکانیسم خشکی چشم و پیشرفت
  .اند هاي بهتري براي این گروه از بیماران مطرح شده درمان

                                                             
٢٢ Dry eye syndrome 
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  غیردارویی هاي درمان●
هاي خشک در این گروه از بیماران توصیه  دوري از باد، محیط غبار و دود آلود و محیط) 1

اعمالی مانند دور کردن صندلی کار از مقابل دستگاه تهویه هوا، به کار بردن . شود می
مدت با  کوتاه در هنگام کار طوالنیهاي هوا، در نظر گرفتن فواصل استراحت  مرطوب کننده

هاي اشک مصنوعی پیش از شروع عالیم و اجتناب از مصرف  از قطره کامپیوتر، استفاده
کنند، در برخی از بیماران در مراحل خفیف بیماري  داروهایی که خشکی چشم ایجاد می

  . موثر است
هاي موضعی یا  خوابی، ضداحتقان اش براي درمان آلرژي یا بی هیستامین مصرفی داند که آنتی شاید بیمار شما نمی

  .کولینرژیک دارند، ممکن است خشکی چشم ایجاد کند که خاصیت آنتی داروهایی
  : بهداشت پلک )2

چنین بیمارانی . ها به خصوص در بیمارانی که به اختالل عملکرد غده میبومین مبتال هستند، حیاتی است عملکرد پلک
ترکیبات . ستند، استفاده کنندهایی که تحریک کننده نی وشوي پلک با صابون باید از کمپرس گرم، ماساژ پلک و شست

ها بدون تحریک خود چشم کمک  توانند به تمیز کردن پلک هاي غیرمحرك می گلیکول و سورفاکتانت اتیلن حاوي پلی
  .کنند

  :سوند اشکی) 3
در مورد برخی از بیماران که به خشکی شدید . شوند بندي می این سوندها به دو نوع قابل جذب و غیرقابل جذب طبقه

  .گیرند بتال هستند، از لنزهاي تماسی براي بهبود سطح چشم کمک میچشم م
  : هاي غذایی مکمل) 4

وسیله غده میبومین دارند، در نتیجه التهاب پلک را کاهش  اسیدهاي چرب ضروري، اثر مثبتی بر روند تولید چربی به
 .هاي گیاهی و روغن ماهی موجودند این اسیدهاي چرب ضروري در دانه. دهند می
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  :چهارمفصل 
  هاو بیماریهاي آن استخوان، مفاصل
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  :مقدمه
. اسکلت جانوران است ٔدهنده است که تشکیل جسم جامدي اُستُخوان

بخش . است گرفته هاي اندام جاي هاي گوناگون در بخش استخوان به ریخت
بیرونی استخوان سفت و سخت و پدیدآمده از مواد آلی مانند کالژن و امالح 

 .معدنی چون فسفات کلسیم و کربنات کلسیم است
  :انواع استخوان

اي با  تقریبا استوانهاستخوان دراز، از یک تنه : هاي دراز استخوان .1
این گروه بیشتر . اند یک قسمت پهن در دو انتها تشکیل شده

 .گیرد استخوانهاي اندامهاي فوقانی و تحتانی را در بر می

از نظر شکل تفاوتهاي زیادي باهم دارند ولی : هاي کوتاه استخوان .2
این گروه . توان آنها را به شکل مکعب در نظر گرفت بطور کلی می

گیرند که به  اي قسمت پروکسیمال دست و پا را در بر میاستخوانه
  .شوند ترتیب استخوانهاي کارپال و تارسال نامیده می

استخوانهاي پهن در مقایسه با قطرشان سطح : هاي پهن استخوان .3
پهن دارند و شامل استخوانهاي سقف جمجمه، جناغ سینه و دنده 

  .باشند ها می
نامنظم در نظر شکل تفاوتهاي استخوانهاي : هاي نامنظم استخوان .4

گیرند و  زیادي باهم دارند و در هیچکدام از گروههاي فوق قرار نمی
  .دهند را تشکیل میجمجمه شوند که ستون فقرات و بعضی از استخوانهاي  شامل استخوانهایی می

مهمترین شوند  این استخوانهاي در تاندونهاي نزدیک مفاصل ظاهر می): کنجدي( هاي سزامویید استخوان .5
  .باشد می کشککاستخوان این گروه استخوان 

موجود پروتئین پذیري آنها ناشی از ماده آلی  انعطاف. و سخت هستند) قابل انعطاف(ها از هر دو نوع االستیک  استخوان
امالح (در آنهاست، و این در حالی است که سختی آن وابسته به ماده غیرآلی 

و  آلیبا توجه به سن، درصد مواد . ر آنهاستموجود د) معدنی مثل کلسیم و فسفر
با افزایش سن، درصد مواد غیرآلی . کند غیرآلی موجود در استخوانها فرق می

یابد، و استعداد شکنندگی  پذیري استخوانها کاهش می یابد، انعطاف افزایش می
  شود استخوان زیاد می

  
  :استخوان بندي انسان

آن بخش از بدن انسان است که از جنس  اسکلت انسانیا  بندي استخوان
بوده و به عنوان نگهدارنده ساختمان بدن و ایستایی آن در برابر نیروي  استخوان
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توسط ماهیچه ها پوشیده  مهره داراناسکلت انسان مانند سایر . کند جاذبه و سرعت بخشیدن به حرکت بدنعمل می
اسکلت بدن هر فرد از تعدادي استخوان .و مکمل یکدیگرنددر عمل با یکدیگر هماهنگ  ماهیچهو اسکلت . شده است

این استخوان ها ساختار بدن را می سازند و باعث حرکت بدن می شوند و همچنین از اعضاي داخلی . درست شده است 
  .استخوان دربدن دارد 206بدن محافظت می کنند ضمناً انسان بالغ 

 :وظیفه اسکلت در انسان عبارتست از
  مغز، قلب و ریهحفاظت اندامهایی مانند  •
  حرکت •
  شکل دادن کلی به بدن و حفظ ایستایی آن •
  گیرد گاه عضالت قرار می تکیه •

بخصوص  مواد معدنیهمچنین استخوان را باید منبع مهم ذخیره . سازي است گلبولمرکز  مغز استخواندر عین حال 
  .وجود آنها در فعالیتهاي حیاتی بدن ضرورت داردکل نمک هاي کلسیم در استخوان است که ٪97.شمردکلسیم 

  .شود تقسیم می )دست و پا(اندام و  تنه، سراسکلت آدمی به سه بخش 
  

  چیست؟ مفصل
انواع مختلف . مفاصل در محل اتصال هر یا چند استخوان تشکیل می شوند 

تعدادکمی از مفاصل، از . مفاصل، درجات مختلفی از حرکت را تأمین می کنند
مفاصل نیمه متحرك مثل مفاصل ستون . جمله مفاصل جمجمه، ثابت هستند

فاصل که بیشتر م. فقرات، پایداري و تا حدي انعطاف پذیري راتأمین می کنند
  .مفاصل سینوویال نام دارند، آزادانه حرکت می کنند

  
  :رشد و نمو استخوان

شوند اما تبدیل شدن آنها به استخوان به یک  ظاهر می بافت پیونديهمه استخوانها در دوره جنینی در ابتدا به صورت 
اما استخوانهاي دراز . شوند می استخوانهاي پهن از حالت پیوندي مستقیما به استخوان تبدیل. گیرد طریق صورت نمی

الزم به ذکر است که وجود مواد . شود ابتدا از حالت پیوندي به غضروف تبدیل شده و سپس غضروف استخوانی می
این مواد به تدریج در بافت استخوانی رسوب . ضروري است  رمعدنی همانند کلسیم براي سفت شدن استخوان ها بسیا

 .یدن به آن ، در مواقع ضروري به عنوان یک منبع غنی در اخیار بدن قرار می گیرند کرده و عالوه بر استحکام بخش
  

 ...در ادامه به برخی از مهمترین مشکالت و آسیبهاي وارده بر استخوانها و مفاصل خواهیم پرداخت
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  آرتروز 
که هر زن و مرد ایرانی به محض آن که پا بـه سـن چهـل    . گویا قرار بر این است. کمردرد در میان زن و مرد ایرانی امري رایج شده است

ی   .سالگی می گذارد باید از دردهاي مفصلی به ویژه آرتروز رنج ببرد گویا ماساژ، لگد کردن، شکستن قولنج سنت رایج خانواده هـاي ایراـن
. انواده به محض بازگشت از کار از فرزندان کوچک می خواهد تا با لگد کردن پشت، دردهاي آرتروز او را کاهش دهنـد پدر خ. شده است

  . حرکت هاي ناگهانی به گردن و خم کردن انگشتان براي شکستن قولنج به صورت عادت روزانه اعضاي خانواده در آمده است
واده هاي ایرانی به قدري رایج است که گویی اگر کسـی آرتـروز نداشـته باشـد تعجـب      آرتروز در بین خاناستئوآرتریت یا شیوع بیماري 
  . برانگیز است

کم کم این بیماري فراگیر در بین مردم به صورت یک امر عمومی درآمده تا آن جا که به دلیل شدت و فراگیر بودن این بیماري آرتروز 
  .بیماري ایرانیان بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم را یک بیماري ایرانی می شناسند و اگر این بیماري را

  چراآرتروز؟●
  . کنیم بیان را بیماري این علل ساده زبانی با بلکه نشویم پزشکی سنگین بحثهاي وارد مقاله این در بدهید اجازه
  ف است همه گیر شده است معرو سامسونت کیفهاي به اصطالحاً که کیفهایی ویژه به کیف نقل و حمل فرهنگ ما کشور در

  .آموزي تا سـنین کهنسـالی ادامـه دارد    حتی اخیرا داشتن کیف سامسونت به صورت پرستیژ و تیپ درآمده و حمل کیف از دوران دانش
  حملکیفیکی از مهمترین عوامآلرتروزکتفوگردن●

ر آموزمجازاستفقطدهدرصدوزنخودبارحملکنداگراینمقدا براساستحقیقانجامشدههردانش
افزایش یابد در صورتی که کیف را با دست حمل کند دچار آرتروز گردن و کتـف مـی   
شود و اگر به صورت بند روي کتف چپ یا راست بیندازد دچار افتادگی شـانه خواهـد   
شد، همچنین خانم هاي خانه دار هم اگر وزن کیف زنانه آنها بیش از یـک دهـم وزن   

  .بدنشان باشد به همین مشکل دچار می شوند
آموزان دوران ابتدایی به دلیل شرایط دوران رشد آثار تخریبـی بیشـتري را    بعضا دانش

  .از حمل کیف سنگین دچار می شوند
آموزان ما به دلیل اینکه اگر معلم سرکال س خواستار کتاب دیگري غیر از برنامه روزانه شود احتیاط می کنند و همـه   ضمن اینکه دانش

راي کیـف هـاي    (ف قرار می دهند لذا خطر ناهنجاري استخوانی بـه صـورت افـت شـانه، قـوس کمـر       کتاب هاي خود را در داخل کی ـب
در بین افراد مسن به دلیل فشار وارد از حمل کیـف سـنگین بـر سـتون فقـرات دردهـاي سـنگین و زجردهنـده         . پدید میآید) دوبنددار

  .اطراف گردن به شدت آنها را رنج می دهد
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  ؟هش دهیمکا را گردن دردهاي چگونه●
  . کنار گذاشتن کیف و تالش در جهت کاستن از حمل وسایل اولین قدم براي کاهش دردهاي آرتروز است) 1
انجام حرکات ورزشی سرو گردن و ماهیچه هاي کتف می تواند باعث تقویت این ماهیچـه هـا شـده و از فشـار روي سـتون فقـرات و       ) 2

توان با تشویق به حرکات ورزشی و دادن مسوولیت در منزل مانند تمیـز کـردن شیشـه     آموزان را می دانش. استخوان هاي گردن بکاهد
  .پنجره هاي خانه از مبتال شدن به این بیماري نجات داد

  آرتروزگردن●
 طـوالنی  تحـرك  عـدم  باعـث  مفصلها دیدن آسیب و غضروفها فرسایش ها، مهره روي فشار گردن، نگهدارنده هاي ماهیچه شدن ضعیف
  .روي ماهیچه به صورت مداوم باعث آسیب دیدن آن ماهیچه و در نهایت دردهاي عضال نی را به بار میآورد شارف مدت،
  دبیرستانی دختران در آرتروز●

ودن  کوتاه متوجه کارشناسان دخترانه دبیرستانهاي از یکی فقرات ستون انحرافی علت پیرامون تحقیق طی  نیمکـت  بلنـدبودن  و میـز  ـب
می شوند علت این امر جابه جایی مدرسه ابتدایی با دبیرسـتان و عـدم توجـه بـه میزهـاي مـورد اسـتفاده بـراي دختـران           آموزان دانش

  .دبیرستانی است
  اسکلتی ناهنجاري●

در  راهنمـایی  و ابتـدایی  مـدارس  آموزان دانش پیرامون گسترده تحقیقات
آموزان به شکلی از  درصد دانش 90 از بیش که داد سالهاي گذشته نشان

  .فقر حرکتی رنج می برند و از اسکلت بندي سالم برخوردار نیستند
انحراف ستون فقـرات، گـودي کمـر، افتـادگی شـانه، انحـراف اسـتخوان        
انگشــتان دســت، پــا پرانتــزي از جملــه مشــکالت رایــج اســکلت بنــدي  

د   دانشباال ترین مشکل . آموزان را تشکیل می داد دانش آموزان به دلیل ـب
  .نشستن و عدم تحرك در ستون فقرات بود

ردن    فضاي محدود آپارتمان، ممانعت والدین از تحرك کودکان ونوجوانان در محیط آپارتمانی، عدم استفاده از امکانات پارك ها و پنـاه ـب
گـاهی فرهنـگ   . ناهنجـاري هـاي جسـمانی اسـت    آموزان در ساعات متمادي برابر تلویزیون و کامپیوتر علت اصلی فقر حرکتـی و   دانش

سنتی خانواده و عدم توجه به رشد طبیعی دختران و پسران و تلقین شرم و حیا پیرامون پنهـان کـردن آثـار بلـوغ موجـب قـوز کـردن        
  . نوجوانان و ایجاد مشکالت جسمانی می شود
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  پوکی استخوان
حالتی است که در آن استخوان شکننده شده و احتمـال شکسـتگی    23پوکی استخوان

هاي بسیار شـایع جوامـع    پوکی استخوان از گرفتاري. یابد با ضربات کوچک افزایش می
از  حـدود نیمـی  . شـود  روند آن در انسان آغاز می سالگی 35بعد از سن بشري است که 

سـال بـه بیمـاري پـوکی      75تـر از   درصـد زنـان مسـن    90سـال و   45تر از  زنان مسن
  . شوند استخوان مبتال می

شوند که البته میزان ابتالي آنـان کمتـر از    مردان مسن نیز به پوکی استخوان مبتال می
به طور تقریبی از هر سه زن یک نفر و از هر دوازده مرد یک نفر بـه پـوکی   . زنان است

کسـتگی نـاتوان کننـده    ده هـزار ش شوند و این امر در سال منجر به  استخوان مبتال می
  . گیرند شود که متاسفانه تعداد اندکی از مبتالیان به پوکی استخوان مورد بررسی و ارزیابی قرار می میدر مبتالیان 

در . آیـد  بوجـود مـی   باالرفتن سـن اي است که با  پوکی استخوان عارضه
استحکام بافت و امـالح اسـتخوانی کـم شـده و از مقاومـت آن      نتیجه از 

استخوان انسـان در سـن کـودکی خاصـیت ارتجـاعی و      . شود میکاسته 
تحمل فشـار زیـادتري را دارد و بـه تـدریج سـفت و محکـم شـده و از        

سالگی به اوج خود  20شود و این مسئله در سن  مقاومت آن کاسته می
سالگی استحکام استخوان به همـان قـوت    35تا  20رسد و بین سن  می

افراد جوان ضربات بسـیار شـدید مثـل     به همین دلیل در. ماند باقی می
تواند منجر به شکستگی استخوان شود، اما از این سـن بـه    تصادفات می

شـود و   بعد بتـدریج و بـا سـرعتی کـم از تـراکم اسـتخوان کاسـته مـی        
م هـاي زنانـه و نقـش مهـ     در زنان بعد از یائسگی به علت توقف ترشح هورمون. شوند ها با باال رفتن سن پوك می استخوان

  .شود ها در استحکام استخوان ها، شیوع پوکی استخوان زیادتر می این هورمون
  
  ه کسانی در معرض پوکی استخوان قرار دارند؟ چ●

  . در معرض پدیده ناخوشایند پوکی استخوان قرار داریم همه ما ،با احتمال بسیار زیادبه طور تقریبی و 
  . در معرض ابتالي بیشتري قرار دارندافراد مسن  ـ

                                                             
٢٣Osteoporosis 
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هـا   بسیار شایع است بـه ویـژه اگـر یائسـگی زودرس در خـانم      ها بعد از سن یائسگی در نزد خانمـ عارضه پوکی استخوان 
  . ایجاد شده باشد

باعـث تحلیـل    عـدم تحـرك و اسـتراحت زیـاد    . شـود  ها در هر سنی می ـ تحریک بدنی و ورزش باعث استحکام استخوان
  . کند شود و دردهاي استخوانی را بیشتر می ها و پوکی آن می خواناست

بعضـی نژادهـا مثـل بعضـی از نژادهـاي      همچنـین در  . شـود  ها بیشتر دیده مـی  ـ گاه پوکی استخوان در برخی از خانواده
  . تر است این پوکی بیش آسیایی

آنهـا وجـود نـدارد و یـا      کـافی در رژیـم غـذایی    کلسیمافرادي که . در پوکی استخوان به عهده دارد ـ تغذیه نقش مهمی 
  . کنند، در معرض ابتالي باالتري هستند کافی دریافت نمیDویتامین

  . هم در پوکی استخوان ثابت شده است سیگار، الکل و قهوه زیادـ همچنین اثر مصرف 
هستند، در معرض پـوکی اسـتخوان    ها کشند یا همنشین سیگاري خود سیگار میـ کسانی که 

 . باشند کشند دچار پوکی استخوان شدیدتري می ودرس قرار دارند و زنانی که سیگار میز

البتـه  . تواند باعث پوکی استخوان شـود  می ها و یا داروهاي ادرارآور کورتونـ استفاده طوالنی از 
 . کند باید دانست که مصرف یک یا چند آمپول کورتون در سال چنین اختاللی ایجاد نمی

برنـد مثـل پرکـاري تیروئیـد و      رنـج مـی   اخـتالالت هورمـونی مشـخص   ه از بعضـی  ـ افرادي ک
  . در معرض ابتالي باالتري براي پوکی استخوان هستندمخالف بدن، کاري غدد  کم وپاراتیرویید

  
  استخوان پوکی از جلوگیري●
  : داد کاهش را استخوان پوکی خطر اي ساده بسیار هاي روش با توان می
ها در دوران نزدیک بـه یائسـگی، بوسـیله مشـورت بـا پزشـک، بکـار بـردن          ویژه در خانم به استخوان وضعیت از اطالع با

تـوان از پیشـرفت بیمـاري و عـوارض حاصـل آن       مـی  تجـویز داروهـاي ویـژه   هاي تشخیص مناسب و در صورت نیاز  روش
  . پیشگیري کرد
هـا و   پـروتئین غذاي انسان بایـد محتـوي   . استخوان استگیري از پوکی  هاي بسیار مؤثر براي پیش از روش تغذیه مناسب
شـیر، پنیـر،   : بهتـرین منبـع کلسـیم و پـروتئین    . باشد تا روند پوکی استخوان کندتر شود هاي الزم ویتامینو  امالح کافی

  . است ماهیبه ویژه  ماست و غذاهاي دریایی
شلغم، هویج، پرتقال، انگـور و تـوت فرنگـی، خرمـالو،     سبزیجات برگ سبز، کلم پیچ، : سایر منابع حاوي کلسیم عبارتند از

زیتون، جعفري، اسفناج، کرفس، کشمش، بادام، پسته، گردو، حبوبات و غذاهاي دریایی مانند ماهی بـه ویـژه مـاهی تـن،     
 .کیلکا و ساردین
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ن بنابراین زمـانی را در بیـرو  . ها و جذب کلسیم الزم و ضروري است براي سالمتی استخوان Dویتامین-
  . بتواند پوست شما را براي ساختن ویتامین د تحریک کند آفتاباز خانه بگذرانید تا 

شـوند و رشـد طبیعـی     هاي اطفال بـا ورزش کـردن محکـم مـی     استخوان. به طور منظم ورزش کنیدـ 
اسـتخوانی   استراحت و عدم تحرك باعث تحلیـل بافـت  . البته افراد بالغ هم باید تحرك کافی داشته باشند. خواهند داشت

توجـه داشـته   . روي است هاي بالغ و به ویژه افراد مسن پیاده ترین ورزش براي انسان خرج بهترین، مفیدترین و بی. شود می
هـایی کـه    ورزش. هـا دارنـد   در رسوب کلسیم در اسـتخوان  هاي تحمل وزن، مثل پیاده روي نقش مهمی  باشید که ورزش

  . هاي تحمل وزن در این مسئله اثر مثبت دارند ورزش تر از فشار و تحمل استخوانی ندارند کم
  . کنید خودداري…و  الکل، سیگار، قهوه فراوانـ از مصرف مواد افزایش دهنده پوکی استخوان مانند 

  . شود رس زود استخوان پوکی مانع تواند می پزشک زیرنظر یائسه هاي درخانم زنانه هاي هورمون جایگزینیـ
  
  تخوان اس پوکی درمان●

توانیـد تحـت    اگر پس از سنجش تراکم استخوان، معلوم شد که مبتال به پوکی استخوان هستید با نظر پزشـک خـود مـی   
  . هاي زیر قرار بگیرید درمان
هاي متفاوتی هم اکنون براي پوکی استخوان وجود دارد که هر کدام بـا توجـه بـه شـرایط بیمـار بـراي وي انجـام         درمان

رکیبات حاوي کلسیم و ویتامین د ، تجویز ترکیبات فلوراید و داروهـاي کاهنـده سـرعت پـوکی     تاز جمله تجویز . گیرد می
 قابـل  د ویتـامین  و کلسـیم  یعنـی  اول مـورد  تنهـا  و هسـتند  گـران  و پرخـرج  بسـیار  ذکرشـده  مـوارد  تمام که استخوان
  . تر است ابل استفادهق عموم براي و تر هزینه کم تر، دسترس
ü باشید که تغذیه مناسب سرشار از کلسیم و پروتئین، فعالیـت و دوري از عـدم تحـرك و     در نهایت در نظر داشته

تـرین توشـه و روش پیشـگیري بـراي      خـرج  هاي مناسب از زمان کودکی و نوجـوانی، بهتـرین و کـم    انجام ورزش
 .جلوگیري از پوکی استخوان است
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  : دررفتگیها
 زمانی رفتگی در. گویند 24دررفتگی،  مفصلی حفره از استخوان سر شدن خارج به

 واداشته حرکت به خود حرکتی طبیعی حد از بیش مفصل یک که دهد می روي
  .شود
  ها نشانه و عالئم▪
  تغییر شکل مفصل) 1
  .درد شدید در سطح مفصل که با تغییر وضعیت بدتر می شود) 2
  تورم اطراف مفصل) 3
  تغییر رنگ اطراف مفصل)4
  ناتوانی در حرکت دادن تاحیه صدمه دیده  )5
  اختالف ظاهري در مقایسه با مفصل سالم) 6
  )تندرنس(حساسیت موضع به لمس یا فشار ) 7
  اولیه کمکهاي و اقدامات▪
  .حس و قابلیت پر شدن مویرگی را در اندام صدمه دیده بررسی کنید، نبض )1
  .ده مقایسه نمائیدقسمت آسیب دیده را با طرف مقابل قسمت آسیب ندی) 2
  .توصیه می شود که در رفتگی را نیز مانند شکستگی با استفاده از آتل ثابت نمائید) 3
  .عضو را آتل بندي کنید، در صورت وجود شکستگی) 4
  .مفا صل را حرکت ندهیدزیراممکن است آسیب عروق خونی و اعصاب روي دهد) 5
  .مفصل در رفته را جا نیندازید) 6
  .آن را درمان کنید، وز شوكدر صورت بر) 7
  .مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دهید) 8
  :25پیچخوردگی●

پیچ خوردگی به آسیبی اطالق می شود که در اثر چرخش یا کشش بیش ازحد معمول یک عضو در سطح مفصلی روي 
خونریزي در اطراف یا داخل کپسول مفصلی منجر به .می دهد و کپسول اطراف مفصل و رباطهاي آن آسیب ببینند

زانو روي می دهد و نباید به صورت ناشیانه با پیچ خوردگی اغلب در قوزك پا و . ایجاد عالئم ونشانه هاي زیر خواهد شد

                                                             
٢٤

Bone Dislocations 

٢٥
 Sprain 
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. درمان و برخورد نادرست با این آسیب می تواند اختالل در کار عضو را براي تمام عمر به ارمغان بیاورد. آن برخورد کرد
  . در بعضی مواقع جهت اصالح این نوع آسیب نیاز به عمل جراحی براي ترمیم پارگی ها وجود دارد

  
  ها هنشان و عالئم▪
  به صورت یک نقطه باالي رباط آسیب دیده)تندرنس(حساسیت به فشار) 1
  .بطوري که مانع از حرکت روي عضو آسیب دیده شود، درد شدید ) 2
، بی ثباتی مفصل که به صورت افزایش دامنه حرکات مفصلی بروز می کند) 3

  .ممکن است با تورم و گرفتن وضعیت ضد درد مخفی شود
. تورم و خونمردگی وگرم شدن سطح مفصل به علت پارگی مویرگها و رباطها) 4

لذا در این . بیان اختالف بین پیچ خوردگی شدید و شکستگی بسیار مشکل است
مانند یک شکستگی عمل نمائید مگر اینکه نظر یک پزشک را ، گونه موارد 

ارد زیر ممکن مو.براساس ظاهر یا میزان درد نمی توان به تشخیص رسید. بدانید
  . است شما را در تشخیص و افتراق پیچ خوردگی از شکستگی کمک می کند

  ))آیا او می تواند روي قوزك آسیب دیده راه برود؟: (( از مصدوم پرسید ) 1
ولی اگر مصدوم قادر به انجام این ، راه رفتن با قوزك آسیب دیده ممکن است باعث افزایش آسیب وارده به قوزك شود

شکسته باشد مصدوم تمایلی به تحمل هیچ ، اگر عضو. نباشد به احتمال زیاد قوزك پا پیچ خورده است) اه رفتن ر(کار 
  ).ایستادن روي پا(وزنی روي پاي خود نخواهد داشت 

به ،اگر مصدوم بیش از حالت عادي بتواند درد را تحمل کند و احساس خرد شدگی یا وجود شن ریزه در پا داشته باشد
  .شکستگی مظنون شوید وجود یک

خیابان یا هرجاي ، اگر مصدوم به پاي سالمش مطمئن است و فکر می کند که می تواند به کمک آن از زمین بازي ) 2
به شکستگی ، لرزشهاي ناشی ازحرکت را داشته باشد و دیگر خارج شودولی با این حال مچ پاي وي نتواند تحمل تکانها

  . درمانی انتقال دهیدمشکوك شوید و مصدوم را به مرکز 
بعضی از مولفین اعتقاد دارند که داشتن احساس تهوع درست پس از آسیب دیدگی قوزك پا بیشتر نشان دهنده ) 3

  .شکستگی است نه پیچ خوردگی
در حالی که تورم ، مشاهده شده است که پیچ خوردگیهاي مچ پا تمایل دارند که فقط یک طرف پا را متورم سازند )4

  .پا با شکستگی همراه استهردو طرف 
  اقداماتوکمکهایاولیه▪

، )بکار بردن یخ( ice، )استراحت دادن عضو( restکه اول حروف ) به معناي تحت الفظی برنج(را riceکلمه
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compression )فشردن عضو( ،elevaation )است به عنوان راهنما در برخورد ) باال نگه داشتن عضو آسیب دیده
  . ر بسپاریدبا پیچ خوردگی به خاط

  . ازعضوصدمه دیده استفاده نکنید و آن را در حالت استراحت قرار دهیدrest :rـ 
تورم ودرد ، به کار بردن سرما روي قسمت آسیب دیده سبب انقباض عروق خونی می شود و کاهش خونریزي  ice :iـ 

ذاي منجمد شده ي در دسترس مفید قوطی ها و کنسروهاي غ، البته کیسه هاي یخ آماده . را به دنبال خواهد داشت
  .براي مصدوم بهتر است، هر چه زودتر از سرما استفاده شود . خواهند بوند

سعی کنید به جاي استفاده از یخهاي قالبی از یخ شکسته شده استفاده نمائید زیرا یخ خرد شده شکل قسمت پیچ 
  .زیرا ممکن است باعث یخ زدگی عضو شود، ندهیدروي پوست قرار "یخ را مستقیما. خورده را بهتر به خود می گیرد 

یک حوله یا دستمال را بین کیسه یخ و پوست قرار دهید استفاده کوتاه مدت از سرما باعث سردي بافتهاي عمقی تر 
این . دقیقه ادامه یابد  20تا  30نمی شود و فقط دماي پوست را کاهش می دهد لذا استفاده از یخ باید براي حداقل 

  .بار تکرار شود 3ساعت اول پس از صدمه باید حدود  24ر عمل د
قبل . تورم و درد بیشتر خواهد شد، اگر از گرما خیلی زود استفاده شود . استفاده زود هنگام از گرماست ، اشتباه شایع 

  .ساعت از آسیب دیدگی گذشته باشد 48تا 72ساعت و بهتر است  24باید حداقل ، از اینکه از گرما استفاده کنید
تورم مانند یک خمیر . قسمت آسیب دیده را با استفاده از باند کشی تحت فشار قرار دهید compression : cـ 

  .چسبناکی است که می تواند در عرض چند ساعت مفصل را قفل کند
استفاده فوري از سرما و همچنین براي کاهش ، براي جلوگیري از تورم

بعضی .رم تا حد ممکن استفاده از یک باند کش ضرورت داردسرعت تو
اغلب خیلی ، مولفین اعتقاد دارندکه باندهاي کشی درزمان استفاده

انگشتان باید . بانداژ را خیلی سفت نبندید . سفت بسته می شوند
بطور متناوب از نظر تغییر رنگ و سردي پوست بررسی شوند تا نشان 

مقایسه انگشتان . بسته شده است یا خیر دهد که آیا بانداژخیلی سفت
از دست دادن حس و فقدان نبضها نیز ،احساس سوزن سوزن شدن، درد. پاي صدمه دیده باپاي سالم نیز توصیه می شود

  .نشانگر وجود اختالل در جریان خون است
از بین بردن تورم می توانید  براي. باندکشی را شل نمائید ، در صورتی که هر یک از عالئم و نشانه هاي فوق دیده شوند

این شئ . استفاده کرده و آن را به شکل نعل اسب تا زده یا ببرید ) مثل حوله و ملحفه (از هر شئ نرم و انعطاف پذیر
بطوریکه سمت انحنا دار رو به پایین ،نعل اسبی را دور بر آمدگی استخوان قوزك و روي سمت آسیب دیده بپیچید 

 .باشد
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  :گرفتگی عضالت

شویداگر به علت درد و گرفتگی  صبح که از خواب بیدار می
  کنید؟ عضالت گردن نتوانید سرتان را بچرخانید چه می

حال برایتان پیش آمده که حین انجام کارهاي عادي روزانه،  تا به
شوید؛ مثال  طور ناگهانی دچار درد شدیدي در قسمتی از بدنتان  به

ارکینگ براي احتیاط و پزمین بردارید یا هنگامی که سرتان را موقع خروج از اید تا شیئی را از روي  وقتی خم شده
دادن بدنتان پس از یک سفر هوایی طوالنی، دچار  اید؟ حتی ممکن است تنها بعد از کش گردانده کردن به عقب بر نگاه

به سختی بتوانید از جایتان قدر شدید هستند که شاید حتی  این دردها معموال آن. این نوع دردهاي ناگهانی شدید شوید
ترین نقاط بدن هستند و  ترین و در عین حال کاربردي هاي اطراف ستون فقرات، از قوي تکان بخورید زیرا ماهیچه

  .کننده در ناحیه پشت و گردن شود تواند منجر به بروز دردهاي ناراحت گرفتگی آنها می
این درد اگرچه گاهی با بعضی . ترین عوامل ایجاد درد شدید در پشت و گردن افراد است یکی از شایع 26گرفتگی عضالت

هاي جراحی ندارد اما در صورت مشاهده  هاي سنتی معمول هم قابل کنترل است و نیازي به درمان از طریق روش روش
  .بعضی عالئم باید سریعا به پزشک مراجعه کنید

هاي  هاي حفاظتی و طبیعی بدن نسبت به مشکالتی است که در ماهیچه یا رشته العمل کسگرفتگی عضالت یکی از ع
معموال حرکات ناگهانی . گرفتگی پشت ممکن است به دالیل مختلفی بروز کند. عصبی اطراف آن پیش آمده است
اي براي ما  احتیاي و عصبی این قسمت شده و درد و نار هاي شدید در بافت ماهیچه نامناسب ممکن است باعث کشش

هاي درونی  اي از وجود صدمات و مشکالت در قسمت تواند نشانه این گرفتگی عضالت پشت گاهی هم می. ایجاد کند
  .باشد) دهند ها را به هم اتصال می هاي پیوندي که مهره رشته(ها  ها و زردپی ها یا دیسک خود ستون فقرات مثل مهره

  دار معنی درد این●
دیده، در پشت یا گردن ظاهر  ه به موقعیت ناحیه صدمهبست که است شدیدي درد عضالت، گرفتگی ايه نشانه اولین از

  .این درد که با انقباض دردناك ماهیچه همراه است، ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. شود می
جود مشکل در بدنتان کند و دیگر اینکه کند؛ یکی اینکه شما را متوجه و هدف را دنبال می2این درد و انقباض معموال 

بر اثر فعالیت فیزیکی   این عالئم معموال. حرکات شما را محدود سازد تا مانع صدمات بیشتر در آن ناحیه از بدنتان بشود
  .روند شوند و عموما پس از یک دوره استراحت، کمتر شده یا از بین می زیاد تشدید می

  کرد؟ باید چه●
نداشته باشد، با یک دوره درمانی ساده در چند روز یا  جدي پزشکی علت افراد در عضله گرفتگی راگ اوقات بیشتر در

                                                             
٢٦Muscle cramps 
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  :اما اگر هر یک از عالئم زیر را در خود مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید. کند چند هفته بهبود پیدا می
  .بشوید مشکل دچار آنها کنترل در طوریکه به مثانه؛ و ها روده عملکرد نحوه در تغییر▪
ی طرفتن و احساس کاهش تــدریجــی توانایی در  ناحیه بازوها و ساق پاها و عدم تعادل هنگام راه در ها هیچهام ضعف▪

  .اید کرده روي می مسیري که معموال به راحتی پیاده
  .خوابی در طول شب از شدت درد وبی درازکشیدن درحالت درد بدترشدن▪
   
  از تو حرکت ●

البته شاید با سرعت کمتر و مطمئنا با (هاي روزانه و معمول  انجام فعالیت
خودداري از انجام کارها و حرکاتی که ممکن است دوباره مشکالتی در شما ایجاد 

استراحت . ترین قدم براي شروع یک دوره درمانی است بهترین و مناسب) کند
هاي سبک،  نید که فعالیتمدت مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما خوب است بدا کوتاه

  .مدت خودداري کنید هاي طوالنی راز کشیدن و استراحتددهد بنابراین از  به بهبود وضعیت شما سرعت می
  سرد کمپرس●
اي  زده را در کیسه و سپس پارچه فورا تعدادي قطعه یخ یا سبزیجات یخ  شروع گرفتگی عضالت  ساعت اولیه72در

کمپرس سرد، . این کار را چندین بار در طول روز تکرار کنید. دقیقه روي موضع دردناك قرار دهید20پیچیده و حداکثر 
دیده را  حس کردن بافت عضالنی آن منطقه، تحریکات عصبی محل صدمه دهد و با بی درد و ورم ناحیه درد را کاهش می

تواند باعث انقباض  قه در ناحیه مورد نظر میدقی20البته مراقب باشید زیرا کمپرس سرد طوالنی و بیش از . کند کم می
  .بیشتر عضالت و افزایش درد در آن شود

  گرم کمپرس●
. توانید روش کمپرس گرم را شروع کنید روز از آغاز درد گرفتگی عضالت، می3ازگذشت پس

. شود شده و افزایش جریان خون در آنها می هاي منقبض شدن ماهیچه کمپرس گرم باعث شل
. ساعت اولیه گرفتگی عضالت آغاز شود تا التهاب فروکش کند72ا باید پس از این کار حتم

دهی آب بدن را  استفاده از گرماي مرطوب بهتر از گرماي خشک است، زیرا میزان از دست
گرم  هاي آب هاي مرطوب مانند کیسه توانید از انواع کمپرس براي این کار می. دهد کاهش می

  .ا جکوزي استفاده کنیدگرم ی مخصوص کمپرس، حمام آب
   
  دارد بگیرنگیر هم عضله●

  عضالت باید قدرت و توانایی دردناك گرفتگی از پیشگیري و گردن و پشت در صدمات دوباره ایجاد از جلوگیري براي
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نگهداري تان را  هایی که ستون فقرات پشت پی ها و زرد ها، تاندون پذیري ماهیچه عضالت خود را زیاد کنید و براي انعطاف
  :شود هاي زیر به این منظور پیشنهاد می روش. ریزي و تالش کنید کنند، برنامه می 
مثل  -کنند  شت و ستون فقرات و مفاصل فشار وارد نمیپ به که – سبک هوازي هاي ورزش انجام براي▪

ها و وسایل  نیست، از دستگاهاگر ورزش در فضاي باز برایتان ممکن . ریزي کنید روي یا شنا برنامه سواري، پیاده دوچرخه
استفاده کنید؛ حتی  -هاي ورزشی موجود هستند  که در سالن -هاي ثابت و غیره  ورزشی موجود در بازار مانند دوچرخه

  .توانید یکی از آنها را خریداري کرده و در خانه داشته باشید و مرتبا از آن استفاده کنید می
شود خون بیشتري به  کشش دادن همچنین باعث می. کند می آنهارازیادتر پذیري انعطاف درعضالت، آرام هاي کشش▪

  .تان جریان پیدا کند سمت عضالت
  !هشدار،هشدار●
 و کششی هاي فعالیت هرگونه انجام براي ریزي برنامه از پیش شوید، دچارمی عضالت گرفتگی به مرتب طور به اگر

که  زمانی!). هاي ورزشی عادت دارید الیتفع انجام به اگر حتی( کنید مشورت خود معالج پزشک با حتما ورزشی،
برند باید از  هاي بدن تحت تاثیر گرفتگی، التهاب دارند یا در مراحل اولیه بهبود به سر می ها، اعصاب و دیگر بافت ماهیچه

د شود یا روند وارد کردن هرگونه فشار و تحرك زیاد بر آنها خودداري کرد زیرا ممکن است صدمات بیشتري به آنها وار
 درمان کند شود
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  :پارگی منیسک

 ضربه کننده جذب غضروف در پارگی به 27منیسک پارگی: تعریف●
 در هاللی غضروفهايا ی ها منیسک ضایعات. شود می اطالق زانو )منیسک(

پارگی معموالً ناشی از چرخش زانو در . سال شایع است  45 زیر مردان
این ضایعه . حالتی که بصورت خم شده یا نیمه خم شده است می باشد 

معموالً بر اثر صدمات بازي فوتبال ایجاد می شود اما در افرادي که به حالت 
ذغال سنگ نیز به طور شایعی دیده می  چمباتمه کار می کنند مثل کارگران 

  . پارگی منیسک داخلی بسیار شایع تر از پارگی منیسک هاي خارجی می باشد . شود 
  :  اهمیت●

شکل از جنس غضروف است که در برخی مفصل ها وجود دارد وبعنوان حائل بین  C فیبري بافت قطعه یک منیسک
به روان  منیسک همچنین بعنوان یک سیستم جاذب ضربه عمل می کند،. استخوانها و محافظ مفصل عمل می کند

  .و باز و بسته شدن مفصل را تسهیل می نماید سازي مفصل کمک می نماید،
  :  علل●
 مفصل حد از بیش شدن خم یا پیچش از تربیش منیسک پارگی کل در

 همه که است زیر صورت دو به جوانان در منیسک پارگی. میشود ناشی
 در شکاف که درصورتی.  میشوند شروع طولی شکاف یک صورت به آنها
دامه یابد پارگی دسته سطلی ایجاد می شود که در ا منیسک طول تمام

این شایعترین نوع . آن قطعات حاصله به هم چسبیده باقی می مانند 
در نتیجه کوندیل استخوان ران . در این پارگی قطعه مرکزي به سمت میان مفصل جابجا می شود .پارگی است 

از طریق شکاف منیسک روي سطح ) ران می باشد یک برآمدگی استخوانی در انتهاي تحتانی استخوان = کوندیل (
کوندیل استخوان ران به شکلی است که در هنگام راست شدن زانو ، بیشترین . مفصلی استخوان درشت نی می چرخد 

بنابراین با جابجائی قطعه دسته سطلی فضا محدود شده و زانو بطور کامل باز نمی شود . فضاي مفصل را اشغال می کند 
در صورتی که پارگی طولی به کناره مقعر منیسک امتداد یابد یک زائده پایه . ده، قفل شدن مفصل می گویند به این پدی

اگر پارگی در قدام باشد پارگی شاخ قدامی .اگر در خلف باشد پارگی شاخ خلفی نامیده می شود . دار ایجاد می شود 
اح ایجاد می شود که پارگی عرضی نامیده می شود یک نوع پارگی هم در طی عمل جراحی توسط جر. نامیده می شود 

اما مایع مفصلی در . منیسکها رگ خونی ندارند بنابراین در هنگام پارگی آنها ، خونریزي داخل مفصلی ایجاد نمی شود .
                                                             
٢٧menisci 
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احتماالً پارگیهاي منیسک به این علت که . پاسخ به صدمه وارد شده ترشح می شود که باعث ورم مفصل می شود 
  .حاصل توسط این مایع جدا شده خودبخود ترمیم نمی یابند قطعات 

  :  عالئم●
  ایجادمیشود “ترکیدن صداي” یک آسیب درزمان▪
  مفصل درد▪
  زانو درد▪
  استخوانهاست بین فضاي در درد میرسد نظر به▪
  میشود بدتر مفصل به آرام فشار آوردن وارد با▪
  زانو مکرر کردن گیر▪
  فصلم شدن قفل▪
  : عالئم مربوط به پارگی منیسک داخلی ) 1

بدنبال یک ضربه به زانو بیمار بر زمین افتاده و درد قسمت داخلی مفصل ایجاد . سال است  45-18معموالً سن بیمار 
در ضمن بیمار . پس او قادر به ادامه فعالیتی که انجام می داده نیست و یا به سختی آنرا انجام می دهد . می شود 
روز بعد متوجه ورم تمام زانو می شود در این وضعیت بیمار مجبور به . ست کردن کامل زانویش را ندارد توانایی را

هفته تورم کاهش یافته و بیمار می تواند زانو را راست نموده و فعالیتهاي خود را از سر  2استراحت می شود پس از 
پیچشی ناگهانی مجدداً دچار درد و بدنبال آن تورم پس از چند هفته و حتی ماهها زانو در هنگام یک حرکت . بگیرد 

  .می شود ، چنین مسأله اي مکرراً اتفاق می افتد 
  :عالئم مربوط به پارگی منیسک خارجی ) 2

محل درد بیشتر در . عالئم بسیار شبیه نوع قبل می باشند ، اما در اغلب موارد از شدت کمتري برخودار می باشد 
  . قسمت خارجی مفصل می باشد

  

  کمکهایاولیه●

  .ب بیشتر در حین بهبودي استآسی از مفصل محافظت و عالئم کاهش درمان هدف
یک تثبیت کنندة  ).بیمار ممکن است نیاز به استفاده از عصاي زیر بغل داشته باشد( تحمل کامل وزن امکان پذیر نیست

روهاي ضد التهابی اي کاهش تورم مفید است،ودایخ بر.زانو اغلب براي جلوگیري از آسیب بیشتر به زانو استفاده می شود
فیزیوتراپی براي  .فعالیت فیزیکی در حد توان بالمانع است .براي کاهش درد و تورم تجویز می شوند28غیر استروئیدي
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اگر صدمه حاد باشد ،یا فعالیت زیاد داشته باشید،آرتروسکوپی زانو .بازیافتن قدرت مفصل و ساق باید انجام شود
جراحی مشکل خواهند بیماران جوان به احتمال زیاد بدون .سن روي درمان مؤثر است.ممکن است نیاز باشد) جراحی(

  .داشت
  : ها احتیاط

  .واردکنید پا ساق روي را وزنتان همه درد وجود درصورت نباید ▪
   بزنید زنگ پزشکی اورژانس خدمات به سریعاً ▪
  : اگر بگیرید تماس خود پزشک با
  .عالئم پارگی منیسک بعد از ضربه به زانو ایجاد شود) 1
براي یک پارگی منیسک درمان شده و متوجه افزایش ناپایداري ) 2

کردن اولیه در زانویتان شده اید،اگر درد و تورم پس از فروکش 
  .یااگر آسیب با گذشت زمان بهبود نیافته است مجدداًبرگشته است،

  زمانی که مجدداً به زانوي خود آسیب وارد کردید) 3
  :پیشگیري ●
  .بسیاري موارد پارگی منیسک قابل پیشگیري نیست .استفاده کنید بازي یا ورزش حین مناسب روشهاي از
  : درمان ●

 جاي به امروز پزشکی تکنولوژي پیشرفت با.  میباشد منیسک تمام برداشتن تشخیص اثبات از پس صحیح درمان
  . نمایند می استفاده شده پاره منیسک کردن خارج براي آرتروسکوپی از زانو شکافتن

  :پارگی منیسک  درمان عدم عواقب ●
با این وجود سال ها پس از . ساختمان مفصل را بر هم زده ایجاد سائیدگی زانو می نماید  ،عدم درمان منیسک پاره شده

  عمل جراحی و برداشتن منیسک سائیدگی مفصل زانو گزارش شده است
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  :ناهنجاري پشت کج

تمایل و انحناي ستون مهره ها به یکی از طرفین چپ یا راست بدن،پشت کج یا 
در این ناهنجاري،عضالت یک سمت بدن کوتاه و منقبض .نامیده می شود 29اسکولیز

شده و عضالت سمت دیگر بدن شل می شوند و به همین علت ستون مهره ها با 
البته ناهنجاري .تحمل یک انحنا به سوي پهلوي دیگر تغییر شکل پیدا می کند

سمت بدن دیگري نیز شبیه همین عارضه در اثر انحناي ستون مهره ها به یک 
همراه با چرخش طولی مهره ها که ناشی از یک نوع تغییر ساختمانی در استخوانهاي 

  .اندام تنه است،به وجود می آید
در این ناهنجاري ابتدا ستون مهره ها به شکل کمان به یک سمت بدن منحرف می گردد و در صورتی که از حرکات 

تفاده نگردد،انحراف و تغییر شکل ستون فقرات پیشرفت کرده و اصالحی و درمانی مناسب در پیشگیري و درمان آن اس
گونه پیدا می کند پیدایش انحناي پیشرفته در ستون مهره ها صرفا به دلیل ضعف عضالت نگهدارنده  Sحالت انحناي 

فتد سبب نرمی استخوان و اختالالت متابولیسم که معموال در سنین کودکی اتفاق می ا:آنها نبوده و عوامل دیگر مانند
به طور کلی در نا هنجاري پشت کج اعم از نوع ساده و یا پیشرفته ،ستون فقرات توانایی خود .بروز این بیماري می شوند

را در نگهداري وزن بدن از دست می دهد و وضعیت طبیعی محفظه قفسه سینه و طرز قرار گرفتن ارگانهاي داخل آن 
در .بب بروز برخی از ناهنجاریهاي ارگانیکی نیز در افراد مبتال می گرددرا مختل و غیر طبیعی می سازد و همین امر س

نوع پیشرفته پشت کج ،فشار وارد بر اعصابی که از میان مهره ها عبور می کند افزایش می دهد و مشکالت و ناراحتیهاي 
  .دیگر را به وجود می آورد

  :کنیم می اشاره زیر روش دو به کج پشت بررسی و تشخیص هاي شیوه از●
بیمار بدون لباس و از طرف سینه به دیوار می چسبد،سپس به موازات شانه هاي او خطوطی را بر ) 1

اگر خط رسم شده با .دو خط مذکور را با خط کش به هم وصل می نمائیم.روي دیوار رسم می کنیم 
مهره ها  نشان دهنده این است که فرد هیچگونه انحرافی در ستون.موازي باشد)سطح زمین(خط افق 

در غیر این صورت ،وجود زاویه بین خط ترسیم شده با افق ،احتمال عارضه پشت کج است .ندارد
  .شدت ناهنجاري به زاویه خط شانه وافقی بستگی دارد

در این آزمایش ،چنانچه اشخاص مبتال به پشت کج روي یک تخت یا میز سفت به پشت بخوابند ،کجی موجود در ) 2
ر موقت از بین خواهد رفت در صورتی که بدن را در حال ایستاده کامال شل و آزاد نگهدارد کجی ستون مهره ها به طو
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در این صورت فرد مبتال به پشت کج ساده بوده و می .ستون فقرات آنان به راست یا به چپ بخوبی نمایان خواهد شد
 .تواند با اعمال حرکات اصالحی نسبتا درمان گردد

  
  کج پشت ناهنجاري هاي نشانه●
  هستند زیر شرح به  اي ویژه مشخصات داراي معموالً کج پشت به مبتال افراد ▪
  .ارتفاع شانه ها نابرابر بوده و یک شانه از شانه دیگر بلندتر است ) 1
  .لگن خاصره به یک طرف بدن متمایل می گردد) 2
فاصله بین دست و بدن در سمتی که شانه پائین تر است از طرف مقابل ) 3

  .بیشتر است
  .عضالت قسمت مقعر ستون مهره ها،کوتاه شده و منقبض می گردند) 4
  .عضالت قسمت محدب ستون مهره ها ،کش یافته و شل می شوند) 5

  کج پشت درمان روش●
حرکات و نرمشهایی که موجب تحرك  انجام با ابتدا ناهنجاري این درمان براي

در ستون مهره ها می شوند باید نسبت به ایجاد جنبش پذیري بیشتر اقدام کرده و با انجام حرکاتی که بتواند ستون 
مهره ها را به سمت جلو،عقب،طرفین و چرخش وادار نماید در جهت افزایش انعطاف پذیري و نرم کردن این مفاصل گام 

  .برداشته شود
درگیر در پشت کج نیز می بایست مورد مداوا و حرکت درمانی واقع شوند و با کشش عضالت راست کننده  عضالت

ستون مهره ها و عضله مایل شکمی که در اثر انحناي ستون فقرات کوتاه و منقبض شده اند و همچنین تقویت عضالت 
  .ح انحناي ستون فقرات اقدام گرددبخش محدب تنه و عضالت پشت و توسعه قابلیت ارتجاعی آنها در جهت اصال

  :کج پشت ناهنجاري اصالحی حرکت●
با نگهداشتن یک تکه پارچه و یا چوب در بین دستها،سعی می کنیم تا بدن را به سمت چپ و راست هم کنیم و ) 1

  . پس از هر حرکت به حالت اولیه باز گردیم
نگه می داریم سپس با خم شدن به طرفین سعی می کنیم  با پاهاي باز می ایستیم و دستهایمان را کنار بدن کشیده) 2

  تا دستهایمان را به مچ پاها برسانیم و بازگردي
دوبدو روبروي هم می ایستیم و دستهایمان را در باالي سر می گیریم،سپس با چرخش دستها و بدن یک دور کامل ) 3

 .بر روي پاها چرخیده و دوباره روبروي هم قرار می گیریم
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  :پنجمفصل 
  هاو بیماریهاي آن مغز، اعصاب
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 مقدمه

کجا  ان، اطالعاتتخوانید کتاب می؟ وقتی دآوری را به یاد می گونهمسیرهاي مختلفکه چ ه ایدتا حاال به این فکر کرد
از کجا  دبینی میهایی که  ؟ رویاها و خوابدبدون این که حتی به آن فکر کنی دپلک بزنی دتوانی می گونهروند؟ چ می
  ."مغز": شود آیند؟ جواب در یک کلمه خالصه می می

توانیم بگوییم که مغز  در واقع می. دهد مغز است که تمام این کارها را به عالوه هزاران وظیفه دیگر در بدن تو انجام می
کار براي مغز که شبیه  این. کند کنترل می -دخوابیدرحتی وقتی که  –هاي بدن را  فرمانده بدن است و تمام فعالیت

هاي مختلفی ساخته شده  مغز از بخش. وچروك است، زیاد هم سخت نیست یک اسفنج بزرگ، خاکستري و پر از چین
  :ها بازیکنان کلیدي تیم مغز هستند تا از این بخش 5. کنند که همگی با هم کار می

  مخ. 1
خچه. 2 م  
  ساقه مغز. 3
  غده هیپوفیز . 4
  هیپوتاالموس . 5

  مخ: ترین بخش رگبز

 85ترین بخش مغز اسمش مخ است که  بزرگ
کار مخ فکر . دهد درصد وزن مغز را تشکیل می

  . کردن و کنترل حرکت عضالت ارادي بدن است
. شوند داري می هم در مخ نگه شماخاطرات . دکنی ، در واقع از مخ استفاده میدوقتی که شدیداً مشغول تفکر هستی

یکی دیگر از کارهاي مخ، استدالل کردن ضمن آنکه . مدت و خاطرات بلندمدت خاطرات کوتاه: تندخاطرات دو دسته هس
  . است

ي راست به انسان  بعضی از دانشمندان عقیده دارند که نیمه. مخ دو نیمه دارد که هر کدام در یک طرف سر قرار دارند
شود که  ي چپ هم گفته می نیمه. ها فکر کند ها و شکل کند که در مورد چیزهاي مطلق مثل موسیقی، رنگ کمک می

هاي ریاضی و منطقی و صحبت کردن به انسان کمک  دهد، مثالً در حل کردن مسئله بیشتر کارهاي تحلیلی را انجام می
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کند و  ي چپ بدن را کنترل می ي راست مغز، نیمه این که نیمه: اند دانشمندان یک چیز جالب هم کشف کرده.کند می
  .ي راست بدن را در کنترل دارد غز، نیمهي چپ م نیمه

  حفظ تعادل بدن با مخچه

خچه است عضو مهم بعدي در تیم مغز،  خ. اسمش مخیلی از  مخچه خیلی. مخچه در پشت مغز قرار دارد، درست زیر م
که تعادل،  اش بخش خیلی مهمی از مغز است ي کوچکی اما با همه. مخ است 1/8اش تقریباً  تر بوده و اندازه مخ کوچک

را حفظ  ان، تعادلتدبایستی دتوانی به کمک مخچه است که می. کند حرکت و هماهنگی اعضاي مختلف بدن را کنترل می
  .دهاي مختلف حرکت کنی و در جهت دکنی

سوار براي  این موج. کند ها حرکت می ي مخصوصش روي موج که دارد با تخته یدسوار را در ذهنت مجسم کن یک موج
ترین لباس شنا؟ نه، او بیشتر از هرچیزي به  سواري؟ سبک لش به چه چیزي احتیاج دارد؟ بهترین تخته موجحفظ تعاد

  !اش نیاز دارد مخچه

  نفس کشیدن با فرمان ساقه مغز

بخش دیگر مغز که کوچک اما بسیار قدرتمند و 
باشد که در زیر مخ و  توانا است، ساقه مغز می

که  –نخاع را  ساقه،. روي مخچه قرار دارد روبه
 - نخاع از پشت گردن تا پایین کمر امتداد دارد

ساقه مغز مسئول تمام . کند به مغز وصل می
اتفاقات مهمی است که براي ادامه حیات در 

افتد، مانند نفس کشیدن، هضم غذا و  بدن تو می
  .گردش خون

یکی از کارهاي ساقه مغز، کنترل عضالت 
ي قلب  هاي غیرارادي هستند و این ساقه مغز است که به ماهیچه دو داراي ماهیچهقلب و معده هر . غیرارادي بدن است

همچنین ساقه مغز . ، با سرعت بیشتري خون را در بدنت پمپاژ کنددکنی سواري می دوچرخه دگوید وقتی که داری می
  .دهد عمل گوارش و هضم غذا را انجام دهد ي معده فرمان می است که به ماهیچه

ها پیغام ردوبدل شده بین مغز و بقیه اعضاي بدن را  دهد این است که میلیون ه ساقه مغز انجام میکار دیگري ک
  . در واقع منشی مغز است  شاید بتوانیم بگوییم که ساقه،. کند بندي و کنترل می دسته
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  کننده رشد بدن غده هیپوفیز، کنترل

خیلی کوچک است، تنها اندازه یک نخود  غده هیپوفیز خیلی
ها در بدن  اش هم تولید و آزاد کردن هورمون وظیفه! وچکک

، اما دلیلش چیست؟ این در واقع دکنی رشد می شما. است
هاي  شاهکار غده هیپوفیز است که با آزاد کردن هورمون

غده هیپوفیز در دوران بلوغ هم . شود مخصوصی باعث رشد می
دوران بلوغ زمانی است که . کند نقش خیلی مهمی ایفا می

تمام این . شوند ها و مردها تبدیل می ترین تغییرات جسمی و روحی شده و آرام آرام به زن دخترها و پسرها دچار بزرگ
  .کند هایش فرماندهی می اتفاقات را غده هیپوفیز به همراه هورمون

آب موجود در هاي دیگر دارد، مانند آن هورمونی که مقدار قند و  این غده کوچک نقش مهمی هم در ساختن هورمون
نفس کشیدن، گوارش غذا و گردش خون . کند وساز بدن هم کمک می همچنین به سوخت. کند خون را کنترل می
  .وساز بدن هستند بخشی از سوخت

  ي دماي بدن هیپوتاالموس، کنترل کننده

 37حدود (داند دماي بدن تو چقدر باید باشد  کند که می هیپوتاالموس در مغز مثل یک تنظیم کننده دما عمل می
اگر بدنت بیش از حد سرد . دهد اگر بدن بیش از حد داغ شود، هیپوتاالموس فرمان عرق کردن می). گراد درجه سانتی

درواقع تالش بدن براي  -عرق کردن و لرزیدن –ها  تفاقهر دوي این ا. شود، هیپوتاالموس اعالم لرزیدن خواهد کرد
  .برگرداندن دماي خود به حالت عادي است

  !دتعدادي عصب هم داری شما

به تعداد خیلی زیادي عصب بنابراین . تواند کارش را به تنهایی انجام دهد فهمیدیم که مغز فرمانده بدن است، اما او نمی
هایی  همان مهره(نخاع یک رشته بلند از اعصاب است که داخل ستون فقرات . به اسم نخاع احتیاج دارد يو چیز دیگر

ها  دهند که میلیون نخاع و اعصاب در مجموع سیستم عصبی بدن را تشکیل می. قرار دارد) کنند که از آن محافظت می
  .کند را در طول روز بین مغز و بقیه اعضاي بدن ردوبدل می  پیغام

سیستم . شوند قدر ریزند که بدون میکروسکوپ دیده نمی ها آن این عصب دانگیز باشد که بدانی اما شاید برایت تعجب
هر . خیلی ریز میکروسکوپی هستند هاي خیلی ها سلول نورون. ها نورون تشکیل شده است ها و میلیون عصبی از میلیون

  .کند هاي دیگر ارتباط برقرار می رونهاي خیلی ریزي دارد که به کمک آن با نو نورون شاخه
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وقتی . ها هنوز به هم وصل نشده بودند هایش متولد شد، اما خیلی از آن مغز با تمام نورون آید میبه دنیا انسان وقتی که 
 کم مغز کم. ورون دیگر منتقل شدندهاي عصبی بارها و بارها از یک نورون به ن ، پیغامدکه شروع به یاد گرفتن کردی

بین ) همان مسیر(سري اتصاالت  کرد به ساختن یک شروع
تر و  توانستند آسان ها، به این ترتیب اطالعات می نورون
آرام  براي همین هم آرام. ها منتقل شوند تر بین نورون سریع

  . دتر انجام دهی که کارها را بهتر و سریع دیاد گرفتی
به گذشته، به اولین باري که بدون کمک  یدحاال برگرد

زمان به  آن موقع مغز مجبور بود هم. دسواري کردی وچرخهد
رکاب زدن، حفظ تعادل و زمین نخوردن، : چند چیز فکر کند

کنترل فرمان دوچرخه، نگاه کردن به جاده و مسیر و احتماالً 
اولش خیلی سخت بود، نه؟ اما سرانجام بعد از . ترمز گرفتن

با هم  اديهاي زیهاي مغز پیغام هاي بیشتر، نورون تمرین
بدون این که زیاد نیاز به فکر کردن د توانی حاال دیگر می. ها برقرار شد که یک اتصال دائمی بین آن ردوبدل کردند تا این

را با یکدیگر "سواري دوچرخه"ها باالخره موفق شدند اتصال  دلیلش این است که نورون .دبرانی  ، دوچرخهدداشته باشی
  .برقرار کنند

  ساتجایی براي احسا

؟ مغز انسان در هر دکنی کند، تعجب می که مغز عالوه بر تمام کارهایی که گفتیم احساسات را هم کنترل می داگر بشنوی
دانشمندان عقیده دارند که این . است "آمیگدال "هاي مخصوص را هم دارد که اسمشان طرف خود گروهی از سلول

بعضی . خوب و بد  جور احساساتی داشته باشیم، ه ما همهخیلی طبیعی است ک. ها مسئول احساسات ما هستند سلول
  .دو یا خوشحال باشی د، بترسیدها ممکن است کمی احساس ناراحتی کنی وقت

  
  یدمهربان باش انبا مغزت

  !؟ خیلی کارهادانجام دهی دتوانی می انکاري براي کمک به مغزت چه
هستند که پتاسیم و کلسیم دارند، این دو ماده معدنی براي هایی  بهترین غذاها براي مغز آن. یدغذاهاي سالم بخور

  .سیستم عصبی بدن انسان خیلی مفید هستند
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  .فعالیت بدنی براي مغز و سیستم عصبی خیلی خوب است. یدورزش کن دتوانی تا می
سواري یا هر ورزش دیگري که احتمال ضربه خوردن به سر وجود  موقع دوچرخه

  .یداده کندارد، از کاله ایمنی استف
آوري که  هاي زیان و از نوشیدنی د، داروهاي غیرمجاز مصرف نکنییدسیگار نکش

  .دها الکل وجود دارد دوري کنی در آن
البته مغز همیشه در حال کار کردن است، اما منظور ! یدرا به کار بینداز انمغزت

ا حل معم. یدهاي ذهنی انجام ده فعالیت دتوانی از این جمله این است که تا می
و یا  یدو تمرین کن ید، نواختن یک ساز زیبا را یاد بگیرید، پازل درست کنیدکن

  . یددارد را انجام ده را به فعالیت زیاد وامی انبخش است و هم مغزت لذت انهرکار دیگري که هم برایت

 ...پرداختدر ادامه به برخی از مهمترین مشکالت و آسیبهاي وارده بر مغز و دستگاه عصبی خواهیم 
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  :اسکیزوفرنی

 1911یوگن بلر روان پزشک سوئیسی براي نخستین بار در سال 
این لغت از واژه یونانی اسکیزو به . را خلق کرد 30واژه اسکیزوفرنی

معناي جدا شدن و فرن به معناي ذهن است، که تفکر از هم 
  . گسیخته انسان ها را با اختالالت ذهنی آنها بیان می کند

اما مردم به اشتباه تصور می کنند که افراد مبتال به این بیماري 
تعریف این . چند شخصیتی و یا داراي شخصیت مجزایی هستند

گرچه میزان ابتال . اسکیزوفرنی بیماري شدید و مزمن ناتوانی ذهنی است.بیماري از زمان یوگن بلر در حال تغییر است
  .ساله دیده می شود 30تا  17به این بیماري در مردها و زن ها یکسان است اما این اختالل بیشتر در پسرهاي 

  اسکیزوفرنی هاي نشانه●
می  تجربه نحوي به را بیماري این مبتال، هرشخص. است متفاوت دیگر فرد به فرد هر از بیماري این وعالئم ها نشانه
  . تمامی افراد مبتال به این بیماري یک یا دو تا از نشانه هاي زیر را در خود بروز می دهند. کند

توهم؛ این بیماران عقاید نادرستی دارند مثال احساس می کنند که دیگران آنها را دنبال می کنند و یا سعی دارند که به 
  . آنها حس می کنند که دیگران ذهن آنها را می خوانند و یا کنترلشان می کنند. آنها آسیب برسانند

همین نشانه . وجود ندارد می بینند، حس و یا بو می کنند افراد مبتال به این بیماري حتی چیزهایی را که در اطرافشان
این بیماران در مورد صداهایی که وجود ندارند دچار توهم می شوند و آنها را .ها آنها را ترسناك و منزوي جلوه می دهد

  . مثال صداي افراد معروف و یا کسانی را که در قید حیات نیستند، می شنوند. می شنوند
  .دي؛ به طور خالصه این بیماران طوري رفتار می کنند که از نظر دیگران عجیب استرفتارهاي غیرعا

صحبت هاي از هم گسیخته؛ شیوه صحبت کردن این افراد طوري است که دیگران به سختی متوجه منظور آنها می 
بعضی وقت ها . دشوند مثال جمالتی که استفاده می کنند کامال نامفهوم است و یا هیچ ربطی به موضوع صحبت ندار

  .درك صحبت هاي آنها تقریبا غیرممکن است
آنها کمتر از اصطالحات احساسی استفاده می کنند و . نشانه هاي منفی؛ این بیماران کمبود انگیزه و یا عالقه دارند

ئم ذکر شده عالوه بر عال. تمایل کمی براي برقراري ارتباط با دیگران دارند، و به ندرت احساسات خود را بروز می دهند
مثال توانایی انجام کارهایی را که به مهارت و یا تمرکز نیاز دارد، . این بیماران در عملکرد خود نیز دچار مشکل هستند

                                                             
٣٠Schizophrenia 
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  .ندارند
  اسکیزوفرنی علت●

دانشمندان براي پی بردن به علت آن دوقلویی . اري هنوز مشخص نیستبیم این دالیل
را موردآزمایش قرار دادند، نتیجه این تحقیقات نشان داد که اگر یکی از این دوقلوها به 

درصد  50این بیماري مبتال شود، احتمال مبتال شدن فرد دیگر به این بیماري تنها 
آنها پی برده اند که عوامل محیطی . ی نیستبنابراین وراثت تنها علت اسکیزوفرن. است

  .هم در ایجاد این بیماري موثر است

  اسکیزوفرنی درمان●
 به تا کرد صحبت بیمار روانپزشک با باید مورد این در. است مشکل بسیار مشخص دارویی درمان یافتن دارویی؛ درمان
  . ببریم پی مختلف داروهاي جانبی عوارض

ه با این بیماران سروکار دارند باید مطالب زیادي را در رابطه با اختالالت ذهنی، کاهش استرس و ک هایی خانواده آموزش؛
گاهی در درمان هاي دارویی .یادگیري این مطالب به بهبود این بیماران کمک می کند. تضادهاي این بیماران، یاد بگیرند

  . ستان بستري کنندبراي اینکه بیمار تحت نظر کامل باشد، باید بیمار را در بیمار

درمان هاي حرفه اي و روزانه؛ این درمان ها به بیماران اسکیزوفرنی کمک خواهد کرد که باالترین پتانسیل و سطح 
 .استقالل خود را بشناسند
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  MSبیماري 
یک بیماري دستگاه عصبی مرکزي بوده و در این بیماري پوشش محافظ اعصابی که در داخل  MSیا 31بیماریمولیتپل اسکلروزیس

و اطراف مغز نخاع قرار دارند تخریب می شود که این خود باعث ایجاد طیف گسترده اي از عالئم مثل از دست دادن کنترل 
  . عضالت هماهنگی بین آنها تا اختالالت بینائی می شود

شایعتر از مردان بوده و همچنین در نقاطی از دنیا مثل اروپاي شمالی، آمریکا و کانادا نیز از شیوع باالتري  این بیماري در زنان
را دارند، ریسک باالتري براي ابتال به این بیماري را نسبت  MSهمچنین افرادي که در خانواده خود بیمار مبتال به . برخوردار است

 .به سایر افراد جامعه دارند

  روز این بیماري چیست ؟علت ب ●
تاکنون دلیل پیدایش این بیماري مشخص نشده است ولی بنظر می 
. رسد که بروز این بیماري ارتباطی با پاسخهاي خود ایمنی داشته باشد
چیزهائی مثل یک ویروس ممکن است باعث تحریک سیستم ایمنی 

صر خودي شده و بدن را وادار به تولید پادتنهائی کند که به اشتباه به عنا
)  Myelin(این پادتنها به میلین  MSبدن حمله میکنند، در بیماري 

  که پوشش اعصاب می باشد حمله کرده و آنها را نابود می کنند

  چیست ؟ MSعالئم بیماري  ●
ی به نوع این عالئم و چگونگی پیشرفت آنها نیز بستگ. می شوند MSسال متوجه عالئم بیماري  20-40بیشتر بیماران در سنین 

آسیب میلین مربوط به اعصابی که پیام عصبی را به ماهیچه ها می برند باعث . محل پالکها در دستگاه عصبی مرکزي بیمار دارد
عالئم . ایجاد عالئم حرکتی می شود ولی درگیري اعصابی که باعث انتقال حس می شوند سبب اختالل حواس مربوطه می شود

  . و گنگ شروع می شود و بدنبال آن ضعف کلی بدن ایجاد می شودمعموالً با خستگی غیر قابل توضیح 
می ) دود بینی ( بعضی از بیماران دچار تاري دید و یا دیددوگانه . البته این ضعف ممکن است فقط در یک پا و یا یک دست رخ دهد

ل ، لرز گیجی، اختالل در بلع و همچنین عالئمی مثل کرختی و سوزن سوزن شدن صورت، دستها و پاها، بدن، اختالل تعاد. شوند
  . مشاهده می شود MSیا اختالل در صحبت کردن، از بین رفتن کنترل مثانه هم در بیماري 

می باشند، دچار درد مزمن هم هستند و گروه کمی از این بیماران دردهاي حاد را نیز تجربه می  MSبیماران زیادي که مبتال به 
  .کنند که این دردهاي حاد، ناگهانی و شدید بوده و اغلب در صورت و یا ناحیه کمر ایجاد می شوند

بعضی از . ل و مرحله نهفته می باشداین بیماري داراي مرحله عالمتدار و فعا. کالً غیر قابل پیش بینی است MSروند بیماري 
ولی . بیماران پس از مرحله عالمتدار و فعال بیماري وارد یک مرحله نهفته طوالنی می شوند که در آن عالئم بسیار خفیف می باشد

رحله نهفته بعضی دیگر با وارد شدن در هر مرحله فعال، طول مدت مرحله نهفته آنها کوتاهتر و کوتاهتر می شود و یا کالً وارد م
گرما و استرس . این بیماران که فاز نهفته کوتاهی دارند به احتمال بیشتري دچار ناتوانی هاي دائمی مثل فلج می شوند. نمی شوند

، افسرده هم می شوند گرچه محققان مطمئن MSبسیاري از بیماران مبتال به . هم می توانند باعث بدتر شدن عالئم بیماري شوند

                                                             
٣١Multiple Sclerosis 
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بطور کلی  MSبیماري . افسردگی از عالئم این بیماري است و یا فقط پاسخی به یک بیماري مزمن به شمار می رودنیستند که آیا 
  . تأثیري بر روي طول عمر بیمار ندارد

  چگونه این بیماري تشخیص داده می شود ؟ ●
مشکوك می شوند که بیمار نسبتاً جوان با عالئم حرکتی و  MSپزشکان موقعی به 

حالت فعال و سپس خفته بخود می گیرد مواجه شوند یا حسی که پزشکان . مرتباً 
مانند هر بیماري دیگري باید یک تاریخچه پزشکی دقیق را در کنار معاینه فیزیکی 

البته براي رسیدن به یک . نزدیک شوند MSفرد قرار داده تا بتوانند به تشخیص 
ذاشتن سایر بیماریهاي تشخیص قطعی باید مجموعه اي از تستها را براي کنار گ

  . مشابه انجام داد
که میلین در آنها از بین رفته است و پالك ایجاد ) مغز و نخاع ( بهترین وسیله براي نشان دادن نقاطی از دستگاه عصبی مرکزي 

  .می باشد MRIشده 
  

  چیست ؟ MSدرمان بیماري  ●
داروئی و درمان فیزیکی براي کاهش عالئم و یا حتی به مرحله امروزه ترکیب درمان . پیدا نشده است MSهنوز درمان قطعی براي 

توسط یک تیم شامل متخصص مغز و اعصاب و متخصص درمان فیزیکی  MSدرمان بیماري . نهفته بردن بیماري توصیه می شود
ک دوره کوتاه مدت مصرف استفاده از داروهاي استروئیدي براي تخفیف عالئم بیماري مفید می باشند البته اگر در ی. انجام می گیرد

  . شوند
  

  از خود MSنکاتی در مورد مراقبت بیمار مبتال  ●
اگر فردي . جلوگیري کرد، پیدا نکرده اند MSهنوز محققان راهی را که بتوان از ابتال به 

روي او گذاشته شد، در قدم اول و مهمترین مورد حمایت خوب خانواده، دوستان و  MSتشخیص 
  .از وي می باشد تا او خود را تنها احساس نکنداعضاي تیم درمانی 

باید رعایت کند از جمله استفاده از یک روش صحیح و  MSالبته نکاتی را هم خود بیمار مبتال به 
سالم براي زندگی، مصرف منظم داروهاي تجویز شده، برنامه منظم براي فعالیت فیزیکی و 

فرد را به وضعیت بهتري از سالمت رهنمون  ورزش، داشتن استراحت به میزان کافی که می تواند
همچنین . همچنین کاهش سطوح استرس فرد بیمار می تواند در کاهش عالئم او مؤثر باشد. شود

اجتناب از فعالیت زیاد در محیطهاي بیرون خصوصاً در هواي زیاد گرم که می تواند باعث تشدید 
گرم، دوش با آب گرم گرفتن همگی  حمام سونا، وان حاوي آب خیلی. بیماري شود، الزم است

 می توانند باعث بدتر شدن عالئم شوند که پرهیز از آنها مفید بنظر می رسد
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 :تیک عصبی

آیا تا به حال با افرادي مواجه شده اید که در صحبت کردن ، مدام از کلمات یا واژه هاي بیجا و 
تکراري استفاده کنند؟ یا درصحبت کردن خود با دیگران آیا متوجه این موضوع هستید که مرتب 

  واژه اي را که به هیچ وجه نیاز به گفتن آن نیست ، تکرا رمی کنید؟ 
را می ... چیز؛ مثالً ؛ به قول معروف ، و واقع ، به اصطالح و: ژه هایی مانند به کار بردن مکرر وا

به کار بردن . توان از جمله مواردي ذکر کرد که بارها در گفت وگوهاي افراد شنیده می شود
دانی تکراري واژه ها دربرخی موارد موجب واکنش هاي منفی افراد می شود ؛ اما اغلب موارد ، طرف گفت وگو توجه چن

  .به آن نمی کند 
است که برخی افراد از  "رفتاري  "نیز از موارد ... تکان دادن غیر ارادي پا، بازي کردن و کندن موهاي سر و صورت و 

  .خود نشان می دهند
 و یا تکیه کالمهاي تکراري و به اصطالح تیک "شکلک گونه  "بسیاري از والدین ومربیان تربیتی ، از پاره اي رفتارهاي 

نوعی پرش ناگهانی یا  "تیک  "باید گفت . در فرزندشان شکایت دارند و از این مسئله ابراز نگرانی می کنند 32عصبی
  .انقباض غیرارادي عصبی است که می تواند به صورت مزمن یا زودگذر درکالم یا رفتار ظاهر شود

ن روبرو هستیم که مشخصه ي اصلی آن به طور کلی در هر دوشکل تیک کالمی و رفتاري ، با انواع ساده و مرکب آ
  .تکراري ، کلیشه اي و ناموزون بودن آن است

ساده مدت کوتاهی به طول می انجامد و به ندرت بیشتر از یک ثانیه تداوم می یابد که در اغلب موارد بعد از  "تیک  "
  .چند هفته یاچند ماه خود به خود از بین می رود

چشمک زدن ، حرکات پرتابی کردن ، باال انداختن شانه و حرکتهاي شکلک گونه  :تیکهاي حرکتی درنوع ساده شامل 
ي ناحیه ي صورت و رفتارهایی چون قیافه گرفتن ، رفتارهاي آرایشی ، خودزنی ، گاز گرفتن خود ، باالپریدن ، لمس 

  .کردن ، پا به زمین کوبیدن و یا بوییدن چیزي است
صاف کردن گلو، سرفه ، باال کشیدن بینی ، خرناس و درنوع پیچیده : واند شامل تیکهاي آوایی هم در نوع ساده آن می ت

  .بیان یک جمله یا یک تکیه کالم و یا یک ناسزا باشد: شامل 
رفتار تیک گونه بیشتر در بین کودکان شایع است ، بررسی هاي انجام شده توسط انجمن روان شناسان آمریکا نشان می 

  .د از پسران و یازده درصد از دختران به این عارضه دچار می شونددهد که تقریباً سیزده درص
براین اساس کودکان در سنین هفت تا یازده سالگی بیشترین میزان تیک را از خود نشان می دهند و این حالت ممکن 

  .است تا سنین میانسالی ادامه پیدا کند
                                                             
٣٢nervous tick 
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ولی بعضی از . ، در بروز و تشدید تیک ثابت نشده است  اگرچه هنوز عواملی از قبیل نژاد ، وضعیت اجتماعی و اقتصادي
  .محققین معتقدند این اختالل در نژاد قفقازي و شرقی شایع تر است 

در مواردي دیده شده که بعضی از مبتالیان ، داراي سابقه خانوادگی و یا فامیلی هستند، این موضوع نشان دهنده آن 
  .می تواند در بروز آن دخیل باشد  است که احتماالً یک عامل ژنتیک یا زیستی

عوامل محیطی ، عاطفی و هیجانی نیز از جمله مواردي شناخته شده اند که در تشدید تیک مؤثرند ، به این شکل که 
افرادي که داراي تیک هستند ، در مواجهه با موقعیت هاي استرس زا و مشکالت اضطراب آور، پرش عصبی آنها تشدید 

  .اقعی که محیط آرام است و ترس ، وحشت و نگرانی وجود ندارد این عمل به حداقل می رسدشده و برعکس ، در مو
نباید به این حرکات اهمیت داد ، به روي بچه آورد و . وظیفه اطرافیان درقبال رفتار با افراد داراي تیک ، بسیارمهم است 

با آگاهی یافتن فرد از این مشکل ، رفتارش روي آن  زیرا. یا دائماً به وي گوشزد کرد که چرا این کار را انجام می دهد
  .متمرکز می شود و درهمین موقع است که تیک وي ،افزایش می یابد

از عوارض و پیامدهاي این عمل می توا ن به تحت الشعاع قراردادن وافت عملکرد شغلی و تحصیلی فرد ، کناره گیري از 
آگاهی ازنقص موجود در رفتار، شرم ، کمرویی ، خلق افسرده و اضطراب دیگران و پایین آمدن اعتماد به نفس ، به علت 

  .از قرار گرفتن در موقعیت هاي جمعی اشاره کرد 
شرایط خانوادگی درایجاد و تشدید تیک بسیارحائز اهمیت است و رفتار والدین با یکدیگر روي کودك تأثیر مستقیم می 

هستند ، این سکوت سنگین بر روي فرزندان استرس شدیدي وارد می  حتی درمواقعی که والدین با یکدیگر قهر. گذارد
  .کند که در مواردي سبب افزایش تیک، شب ادراري و لکنت زبان فرزند می شود

از سوي دیگر تغییرات ناگهانی محل زندگی ممکن است تا مدتی روي کودك تأثیر بگذارد که این مسئله ، زود گذر و 
نی وجود ندارد ، بنابراین براي جلوگیري از تشدید تیک ، والدین باید از تنبیه، بازگو کردن موقتی است و اصالً جاي نگرا

  .مکرر و مسخره کردن ، اکیداً خودداري کنند
  تیک درمان●

 را موضوع این باید اطرافیان به و قرارگیرد بررسی مورد خانواده محیط باید اول درجه در عارضه این درمان براي
ست، بلکه مفیدنی تنها نه رفتارها این کاهش یا ترك براي فرد روي فشارآوردن و ازحد بیش تاانتظار که گوشزدکرد

الزم است والدین درجریان تربیت فرزندان خود، سن و ظرفیت آنها را . نتیجه عکس می دهد وباعث تشدید آن می شود
یعنی در مواقعی که کودك تیک . استفاده کنند به دقت در نظر بگیرند و از شیوه تربیتی مبتنی برتشویق به جاي تنبیه

ندارد به وي بیشتر توجه و نگاه کنند و بیشتر با او صبحت و یا او را مورد نوازش قرار دهند و برعکس در مواقعی که 
  .حالتهاي تیک را از خود نشان می دهد، بی اعتنایی کنند و وانمود کنند که این حرکات او را نمی بینند 

از . رضه گاهی مواقع ازچند هفته تا چند ماه به طول می انجامد ودر مواردي هم به چند سال می رسدوجود این عا
  . شود منتقل دیگر نقطه به اي نقطه از و پیداکند " گونه "جهت دیگر امکان دارد حالت پرش 
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  : سردرد؛ علل و راههاي درمان

  .اعضاي سر یا نزدیک به مغز استها، پوست و یا یکی از  سر درد حالت دردناکی در ماهیچه
  .شود گروه تقسیم می 4عوامل بروز سردرد معموال به 

  . کند هاي خوبی بروز می هاي مؤثر از رگ سردردهاي عروقی که در اثر حالت
  . میگرن یکی از اشکال شایع سردردهاي عروقی است

  . کند اي بروز می هاي ماهیچه سردردهاي تنشی که معموال در نتیجه تنش
آیند، سردردهایی که مربوط به غیر طبیعی  ها یا ضایعاتی مانند تومورها به وجود می سردردهاي التهابی که در اثر عفونت

  . بودن اعصاب جمجمه یا درد عصب جمجمه هستند
درد بنابراین، سر. در خود مغز هیچ پایانه عصبی وجود ندارد. اند اعصاب جمجمه در ناحیه صورت، سر و گردن قرار گرفته

درد ممکن است در ناحیه کوچکی . ها، پوست یا یکی از اعضاي سر یا نزدیک مغز است یک احساس دردناك در ماهیچه
  . از سر و یا تمام سر بروز کند

  . کنند ها که معموال عوامل نامطلوبی هستند بروز می برخی سردردها در پی برخی پیش درآمد و محرك
  .و یا تصاویر غیر معمول هستند این پیش درآمدها شامل صداها، بوها

کند ولیکن برخی سردردها جدي بوده و نیاز  اکثر سردردها خود محدودکن هستند و اغلب خطر جدي فرد را تهدید نمی
  .به بررسی بیشتر دارند

و درد در ناحیه سر، نقص و اختالل در دید مانند تار شدن دید، تهوع : هاي سردرد اغلب عبارتند از عالیم و نشانه
  .پذیري، سرگیجه، کسالت و احساس عمومی، عدم راحتی سرگیجه، اختالل در شنوایی، تحریک

سردردهاي میگرنی از هر نوع، میگرنهاي ساده که معموال با : سردردها دالیل متعددي دارند سردردهاي عروقی شامل
  .آیند یک محرك نامطلوب به وجود می

  .طراف چشم هستندمیگرنهاي چشمی که اغلب سردردهاي شدید در ا
  . شوند اي که شدید هستند و معموال در یک طرف سر ایجاد می سردردهاي خوشه

  .سردردهاي ناشی از مصرف الکل یا قرار گرفتن در معرض مواد مخدر و سایر مواد سمی هستند
ها ایجاد  ها و استخوان هاي غیر طبیعی کردن، ماهیچه سردردهاي تنشی در اثر فشار روحی و استرس و یا حالت

  . شوند می
کنند که این امر نتیجه مشکالت روانی است که عالیم آن شبیه  این سردردها همچنین در اثر اختالالت تبدیلی بروز می

  .کنند هاي فیزیکی واقعی است سردردهاي التهابی اغلب در اثر ضایعاتی از قبیل تومورهاي مغزي بروز می به حالت
اختالالت سیستم ایمنی خودکار یا . گیرد تی است اغلب مغز و نخاع را در بر میمننژیت که عفونت یا التهاب باف
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  . شوند ور می هاي خود حمله کند و این مواد به بافت بیماریهایی که بدن تولید مواد شیمیایی خاصی می
  . گیرند سردردهاي ناشی از التهاب در دیواره یک سرخرك نیز در این مجموعه قرار می

  .کنند اي که شامل دردهاي شدید در ناحیه صورت چانه و فکر بروز می هسردردهاي جمجم
برخی افراد ممکن است در نتیجه مصرف الکل، کافئین، . بسیاري از عوامل ایجاد کننده سردردها قابل پیشگیري نیستند

  . شکالت یا استرس دچار سردرد شوند
البته داروهاي مختلفی نیز در این موارد تجویز . دها کمک کندتواند به پیگشیري از بروز سردر پرهیز از این فاکتورها می

  .شوند که همگی بهتر از توصیه پزشک معالج صورت گیرد می
  .اولین گام براي تشخیص علت بروز سردرد بررسی سابقه کامل پزشکی، آزمایش فیزیکی و جسمی است

  . کند جویز مییک مراقبت بهداشتی یا مخصوص اغلب آزمایشاتی را براي فرد بیمار ت
تی اسکن جمجمه با تصاویر ویژه سه بعدي با استفاده از اشعه ایکس و یا آزمایش  ها تهیه سی از جمله این آزمایش

  . آي از جمجمه است.آر.ام
شوند  شوند و معموال به طور پراکنده دچار آنها می اغلب مردم دچار تاثیرات طوالنی مدت و جدي از این سردردها نمی

  .توانند تاثیرات نامطلوب و جدي بر نحوه زندگی افراد بر جاي گذارند ن حال سردردهاي عروقی میاما با ای
  .فردي که مبتال به تومور مغزي، خونریزي و یا مننژیت باشد در معرض ابتال به بیماریهاي سخت و حتی مرگ قرار دارد

این سردرد در اثر ابتال به بیماري عفونی مانند  سردرد یک بیماري مسري نیست و خطري براي اطرافیان بیمار ندارد اما
  .مننژیت باشد عفونت این بیماري به شدت مسري است

برخی از داروهاي . از سوي دیگر برخی سردردها مانند میگرن ممکن است در میان اعضاي یک خانواده شیوع پیدا کند
  . ود بسیاري از سردردها مؤثر هستندتسکین دهنده درد از جمله ایبوبروفن، استامینوفن و آسپیرین در بهب

برخی از این داروها باعث سوزش سر دل . با این وجود همین داروها نیز ممکن است اثرات جانبی به همراه داشته باشند
  . سایر اثرات جانبی نیز بستگی به نوع دارو دارد. شوند هاي آلرژیک می و یا واکنش

د یا متعدد است حتما باید وضعیت خود را به طور روزانه تحت بررسی باید توجه داشت فردي که دچار سردرهاي شدی
  .تر با متخصص مشورت کند داشته باشد و در صورت بروز عالیم جدید یا وخیم
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  :میگرن

اکثر این سردردها زمان . درصد افراد در طول عمر خود سردرد را تجربه می کنند 90
سردردي که به علت یک بیماري . کوتاهی را در بر می گیرد و بعد خوب می شود

  . عفونی ایجاد می شود بعد از بهبود این بیماري از بین می رود
د زیرا علت ایجاد آن بروز این سردردها در اغلب موارد باعث ایجاد نگرانی نمی شو

علت اغلب سردردها عوامل بدي چون وجود تومور مغزي یا سکته . مشخص است
این نوع . مغزي نیست بلکه به عنوان سردردهاي خوش خیم طبقه بندي می شوند

یکی از  33از این میان میگرن. سردردها مسبب حداقل سه چهارم سردردها هستند
. میگرن سردردهاي دوره اي است که به همراه تهوع یا استفراغ بروز می کند. شایع ترین و وسیع ترین سردردهاست

  . بعضی از حمالت میگرن معموال با مشکالتی در حس بینایی همراه است
شوند و نمی توانند به  اکثر افراد هنگام حمالت میگرنی کامال بیمار می. این نوع میگرن را میگرن کالسیک می گویند

کارهاي روزمره شان برسند و مجبورند که در یک اتاق ساکت و تاریک، بی حرکت دراز کشیده تا حمله میگرنی پایان 
  . یابد خط هاي به صورت زیگزاگ و لکه هاي مشکی در چشم و گاهی خارش در بعضی اعضا از مهمترین عالئم آن است

ساعت به طول می انجامد و در اغلب موارد بعد از بهبودي نیز به مدت دو روز باعث  22این نوع میگرن به طور میانگین 
تعداد حمالت میگرنی در افراد مختلف و حتی در یک فرد در زمان هاي مختلف متفاوت . از کارافتادگی افراد می شود

کن است حمالت پشت سر هم به حمالت میگرنی می تواند ماهی یک تا دو بار اتفاق بیفتد، اما در بعضی افراد مم. است
این حمالت می تواند به دنبال چند ماه یا چند سال بهبود کامل هم رخ . صورت هفته اي یک یا دو بار هم اتفاق بیفتد

سالگی از شدت و تعداد حمالت میگرنی کاسته می شود، اما این مسئله همیشه نیز  55به طور کلی بعد از سن . دهد
  . صدق نمی کند

نکه هنوز پزشکان نمی دانند چرا بعضی افراد به میگرن مبتال می شوند، اما مشخص شده است که عواملی در با وجود آ
حتما شنیده اید که خوردن موادي مثل پنیر، شکالت یا فلفل باعث بروز این . شروع حمالت میگرنی دخیل هستند

براي جلوگیري از بروز حمالت میگرنی کافی حمالت می شود، اما الزم است که بدانید تنها خوردن چند ماده غذایی 
  . نیست

  . به عنوان مثال اگر شما از کار روزمره خود خسته باشید با خوردن این نوع مواد دچار سردرد خواهید شد
هنگامی که شما جوان هستید ممکن است استرس و بی . عوامل شروع کننده ممکن است طی چند سال تغییر کند

                                                             
٣٣Migraine 
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شروع کننده میگرن باشند، اما وقتی سن شما بیشتر می شود مشکالتی همچون گردن درد و خوابی از مهمترین علل 
درصد افراد بر این باورند که با خوردن  20حدود . پشت درد می تواند نقش بسیار مهمی براي ایجاد سردرد داشته باشند

  . غذاهایی مانند شکالت، پنیر، میوه هاي ترش و فلفل دچار سردرد می شوند
فردي که فکر می کند با خوردن این نوع مواد دچار سردرد می شود باید به مدت دو  هر

در بعضی موارد نخوردن یک وعده غذا، کم خوردن . ماه از خوردن این مواد جلوگیري کند
بی خوابی هاي . یا خوردن غذاي شیرین می تواند منجر به بروز حمالت میگرنی شود

در بعضی مواقع . ر خوابیدن نیز در این زمینه موثر استشبانه، کار کردن بیش از حد و دی
تغییرات هورمونی در خانم . خوابیدن بیش از حد در خانم ها باعث ایجاد سردرد می شود
  . ها به عنوان مهمترین عامل شناخته شده در بروز میگرن است

وده و صداهاي بلند، نورهاي شدید و درخشان، بوهاي شدید، تغییرات آب وهوا، محیط آل
درد یک راه طبیعی است که . دودآلود و اتاق هاي شلوغ و دم کرده مثل سالن سینما همگی باعث بروز میگرن می شود

  . به شما می گوید چیزي اشتباه است و کمک می کند تا از بروز آسیب هاي بیشتر به بدن خودداري شود
یماري گرفتار می شوند، اما هنوز ژن خاصی که باعث معموال مادرانی که دچار میگرن هستند دخترانشان نیز به این ب

هنوز چگونگی تشخیص میگرن مشخص نشده، اما براساس شرح بیمار . ایجاد چنین حالتی می شود را کشف نکرده اند
از قبیل محل سردرد، تعداد دفعات آن، نوع سردرد و عواملی که باعث شروع سردرد می شود، می تواند نشان دهنده 

  . میگرن باشد
. معموال بیشتر کسانی که به علت سردرد به پزشک مراجعه می کنند یا دچار میگرن هستند و یا سردرد هاي تنشی

  .افراد دچار سردردهاي میگرنی باید همیشه چند قرص استامینوفن یا آسپرین همراه داشته باشند

. تفاده از موادغذایی چرب و سرخ شده، منیزیم و کلسیم نیز بسیار مفید است و برعکس اسB12استفاده از ویتامین 
الزم به ذکر است کمبود میزان . کافئین، مس، آمین ها و گلوتامات در بیشتر موارد باعث تشدید سردرد می شود

 . قندخون از جمله عواملی است که باعث ایجاد سردردهاي میگرنی می شود

استفاده از بعضی انواع ماهی . مبتال به میگرن کمک کنددر میان موادغذایی، خوردن برخی از مواد می تواند به بیماران 
  . شودها مثل ساردین، ماهی آزاد، ماهی شور، ماهی روغنی و قزل آال براي جلوگیري از میگرن جلوگیري می 

ی، گیالس، زردآلود و انگور قند خون را افزایش می دهد و میان وعده هاي بسیار مصرف میوه هایی مانند سیب، گالب
این مواد . استفاده از موادغذایی پرفینر نیز باعث ثبات قندخون می شود. خوبی براي کنترل قند خون محسوب می شوند

 .ا تامین می کندمنابع بسیار مناسبی از کربوهیدرات هستند و نیز مصرف آنها پروتئین مورد نیاز بدن ر
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  » خستگی پایانتا  گام 10« 
تبدیل شود که اگر درمـان نشـود نتـایج بـدي روي کـار و      مزمن   خستگیتواند به مرور به یک   هاي روزمره ما می  خستگی

  .شود  مان می  خواهد گذشت و باعث به وجود آمدن مشکالتی در زندگی روزانه ما   روابط

تـان غلبـه کننـد و سـطح       اند با این ادعا که قادرند بر خسـتگی  به بازار آمدهزا  هاي انرژي   نوشابهها و  انواع مختلفی از قرص
هـاي ناگهـانی و     ي زا اغلـب فقـط باعـث شـاد      هاي انرژي قرص. تان را باال ببرند ولی این ها راهکارهاي موقتی هستند  انرژي

خواهید راز واقعی کنتـرل خسـتگی     می. شوند و مصرف مداوم آن ها تاثیرات سویی روي بدن شما خواهد داشت  موقت می
الزم است دالیل واقعـی    گویند براي متوقف ساختن خستگی، راي همیشه آن را متوقف کنید؟ پزشکان می تان را بدانید تا ب 

بـا  . شوند، پیدا کرده و درمان کنید؛ نه اینکه دنبال درمان موقت عالیم ناشی از خستگی باشید را که باعث خستگی شما می 
تان را درمان و متوقف کنیـد و از سـطح جدیـد     ه خستگی توانید یک بار و براي همیش کشف علت واقعی خستگی، شما می 

  .تان لذت ببرید انرژي و تمرکز حواس 
 
 تان را افزایش دهید تالش کنید تا عمق تنفس . -1

شـویم کـه اکسـیژن کـافی      کشیم و حتی متوجـه نمـی     اغلب اوقات ما بدون این که متوجه باشیم خیلی کوتاه نفس می. درست نفس بکشید
تـر و بهتـر    آنهـا بـه راحـت   . هایی در خانه استفاده کنید که راحت باشند تا بتوانید عمیق تـنفس کنیـد   لباسسعی کنید از. کنیم  دریافت نمی

 .تان نیز کمک خواهند کرد خوابیدن

 وئیدتان را بررسی کنیدسالمت تیر -2

و یا در خواب ماندن مشکل دارید، شـاید بایـد آن را بـا دکترتـان در     خواب رفتنروید ولی براي به   اگر طبق برنامه همیشگی به رختخواب می
کاري تیروئیـد    کمها،  بیشتر خانم . تان را چک کنیدتیروئید .اگر مدت کوتاهی است که این مشکل را دارید، علت فیزیکی دارد. بگذاریدمیان 

پس خودتان درخواست آزمایش تیروئیـد بکنیـد، مخصوصـا اگـر     . شود این مشکل، اغلب توسط دکترها نیز فراموش می . دانند  دارند ولی نمی
 .کنید اید و احساس خستگی مفرط می  کردهوزن اضافه  دارید،پوست خشک

 تان را اصالح کنید رژیم غذایی  -3

داشته باشید واقعـا مشـکل   تغذیه سالم کنید که  حتی اگر تالش می . باشدمواد معدنیدر بعضی موارد خستگی مزمن ممکن است به علت فقر 
هـاي خـونی    ، اکسیژن کافی به سـلول  آهنت کمبود ها به عل اغلب خانم. است که تمام مواد مورد نیاز بدن تان را به اندازه کافی دریافت کنید

 .رسد شان نمی 

 تان  بدوید؛ مخصوصا همراه با دوستان -4

هـایی کـه     بدن شـما بـه فعالیـت   . تان کمک می کند به باال بردن مقاومت بدن هاي بدنی فعالیت
 شود و همچنین به فعالیت هایی کـه بـه شـما     هاي تان می باعث باال بردن مقاومت قلب و شُش

 .برد، احتیاج دارد  تان را از بین می استرسدهد و   انرژي می

 هاي خودتان بکاهید از نگرانی  -5

تان مشکل غیرقابـل حلـی     اگر در زندگی. کند  کند بلکه شما را بیمار می ی نگران بودن نه تنها کمکی به حل مشکالت نم. کمتر نگران باشید
شـود و    کنار گذاشتن مشکالت باعث حـل آن هـا نمـی   . شود، شما باید با آن سر و کله بزنید و آن را بپذیرید تان می  دارید که باعث استرس 
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هـایی    دانید که باید تغییـر کنیـد، راه    اگر می. دیگران کمک بخواهید وقتی به کمک احتیاج دارید، از. عاقبت از کنترل شما خارج خواهد شد
 .خواهید برسید اولین گام را براي آن چه باید انجام دهید، بردارید تا به آن چه می. توانید بروید امتحان کنید را که می 

 چرت بزنید -6

بـه خودتـان اجـازه    . دقیقـه شـما را سـرحال کنـد     15تـا   10بـراي  تواند حتی  هاي تان و احساس آرامش می  چرت زدن تنها با بستن چشم
شود و شما را براي کار بیشـتر آمـاده    چرت زدن باعث شارژ شدن دوباره ي مغزتان می . شما انسان هستید نه یک آدم آهنی. استراحت دهید

 .کند  می

 زا بخورید هاي انرژي  خوراکی -7

  ، نـان اسـفناج و فرنگیـ  گوجـه  ، فرنگـی  ت ، تومرکباتمانند سبزیجاتیو ها میوه:کند شما را شاداب می زا وجود دارد که  لیستی از غذاهاي انرژي 
 .تخمه آفتابگردانو بادامسالمون، خشکبار مانند ماهی ، فلفلهاي گندم، لوبیا،  جو و انواع نان 

  بیشتر آب بنوشید -8
نمـی  آب خیلـی از مـا بـه انـدازه ي کـافی      . و سطح آب بدن تان را باال نگه داریدآب بنوشید مقدار زیادي 

بـدن شـما   . مان ناشی از پایین آمدن سطح آب بدن مان اسـت   شویم خستگی مفرط  نوشیم و متوجه نمی
با آب خوردن موتورتـان  تان هم احتیاج به آب دارد؛ پس  حتی ماشین . براي فعالیت احتیاج به مایعات دارد

  .شود تان رفع می  را تنظیم کنید و ببینید چگونه خستگی
 ها حذر کنید از منفی  -9

وقـت از زنـدگی راضـی نیسـتند و هـیچ       هایی که هیچ   شما آدم. تان را با آن ها به شدت محدود کنید هاي منفی دوري کرده یا رابطه   از آدم
گاه به آن ها گوش نمـی    خواهند نظرات شما را بدانند ولی هیچ  کنند و می آن ها همیشه شکایت می . شناسید  وقت خوشحال نیستند را می

هـایی بـا نگـرش مـریض هسـتند و همیشـه شـما را          این ها آدم. کنند کنند یا از شما بسیار انتقاد می   یا کسانی که شما را تحقیر می. دهند 
 .دتان را کاهش می دهن کنند و انرژي  خسته می 

 تر بخوابید آسوده -10

است کـه اگـر بـین ایـن سـیکل بیـدار شـوید، احسـاس           دقیقه 90انسان خوابسیکل تکمیل 
کامـل خـواب قـرار    براي احساس شادابی بیشتر باید در طول یک سـیکل  . کنید خستگی می 

ساعت و نیم بخوابید، بعد از بیـدار شـدن    7بگیرید به همین علت است که اگر در طول شب 
همچنین براي داشـتن خـوابی   . ساعت بخوابید 8کنید، تا این که   کمتر احساس خستگی می

  .برد  نین کیفیت خواب شما را از بین میتر به خواب بروید و همچ  شود سخت  راحت نباید با معده پر به رختخواب بروید زیرا باعث می
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  :پارکینسون

را مساوي با لرزش اندام  34شاید بسیاري از ما بیماري پارکینسون
. بدانیم اما این تنها یکی از مشخصه هاي بیماري پارکینسون است
بیماري پارکینسون براي اولین بار توسط دانشمند انگلیسی دکتر 

مورد بررسی قرار گرفت و به همین  1817جیمز پارکینسون در سال 
نفر که  100از هر . علت این بیماري به نام وي شناخته می شود

. سال سن دارند، یک نفر به پارکینسون مبتال می شود 60بیش از 
البته افراد جوان تر . سالگی آغاز می شود 60این بیماري معموال در 

درصد افرادي که  10تا  5حدود . هم به پارکینسون مبتال می شوند
  .سال دارند 40به پارکینسون مبتال می شوند کمتر از 

بعد از آلزایمر، بیماري پارکینسون معمول ترین بیماري مخرب اعصاب به حساب می آید که افراد مسن به آن مبتال می 
ن یا ضعیف شدن و این بیماري نتیجه از بین رفت. پارکینسون یک بیماري مزمن و همیشه در حال پیشرفت است. شوند

لطمه خوردن سلول هاي عصبی در مغز میانی است که سفتی عضالنی، لرزش و از دست رفتن مهارت هاي حرکتی را 
 . در پی دارد

عالیم پارکینسون در مراحل اولیه بیماري مالیم و بیشتر اوقات در یک سمت بدن دیده می شوند و گاه حتی به درمان 
در حالت استراحت عالمت ویژه بیماري پارکینسون و یکی از معمول ترین عالیم آن  ارتعاش. پزشکی احتیاج ندارند

بیماران ممکن است دست لرزان خود را در . ولی بعضی از مبتالیان پارکینسون هیچ وقت آن را تجربه نمی کنند. است
اند بیشتر از هر محدودیت لرزش می تو. جیب یا پشت پنهان کنند یا چیزي را براي کنترل ارتعاش در دست نگه دارند

  . جسمی دیگر اثر منفی روحی داشته باشد
. یک رعشه مالیم به یک ارتعاش مزاحم و ملموس تبدیل می شود. با مرور زمان عالیم اولیه بدتر و وخیم تر می شوند

به ) حرکت آرام شدن(برادیکینسیا . ممکن است تکه کردن غذا و استفاده از دست مرتعش به مرور زمان سخت تر شود
آرام شدن حرکت می تواند . مشکلی کامال محسوس بدل می شود که محدود کننده ترین عالمت و اثر پارکینسون است

در این شرایط ممکن است لباس پوشیدن، ریش زدن و یا حمام کردن وقت بسیاري از . مانع انجام کارهاي روزانه شود
می آید که هنگام نشستن روي صندلی و برخاستن از آن یا  تحرك ضعیف می شود و مشکالتی به وجود. فرد بگیرد

راه رفتن آهسته تر می شود و بیمار . سوار شدن به اتومبیل و پیاده شدن از آن یا غلتیدن در رختخواب دیده می شود

                                                             
٣٤Parkinson's Disease 
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می کمبود تعادل . صداي بیمار یکنواخت می شود). سر و شانه به طرف جلو متمایل می شود( حالت قوز پیدا می کند 
حرکات غیر ارادي مانند حرکت دست در حال پیاده . دستخط ریزتر و ناخوانا می شود. تواند باعث افتادن بیمار شود

  . روي کم می شود
عالیم پارکینسون معموال در یک طرف بروز می کند ولی به مرور زمان به دست یا پاي سالم طرف دیگر هم سرایت می 

معموال این پیشرفت تدریجی است، اما . سمت دیگر بدن را هم تحت تاثیر قرار دهداین عالیم پیشرفت می کند تا . کند
هدف از به کاربردن شیوه هاي درمان در مبتالیان به پارکینسون از بین بردن . سرعت پیشرفت در بیماران، متفاوت است

د و این بیماري مزمن تحت عمل کناین کار به بیمار کمک می کند تا مستقل . عالیم نیست بلکه کنترل عوارض است
پارکینسون از بین نخواهد رفت ولی کنترل عوارض آن می . کنترل درآید

  . تواند تا حد زیادي جلوي ناتوانی و از کار افتادگی بیمار را بگیرد
در حالت صورت و چهره بیماران مبتال به پارکینسون تغییراتی روي می 

ساسات اندکی در چهره ظاهرا اح(دهد، از جمله ثابت شدن حالت صورت 
عالوه بر ). به دلیل کاهش پلک زدن( یا خیرگی چشم ) نمایان می شود

اینها، خشک شدن شانه یا لنگیدن پا در سمت تحت تاثیر قرارگرفته، 
افراد مسن ممکن است نمایان شدن . این بیماري است) عادي(عوارض دیگر 

زایش سن مربوط یک به یک این نشانه هاي پارکینسون را به تغییرات اف
ربط » آرتروز«و سفت شدن عضالت را به » آرام شدن عادي«تلقی کنند، برادیکنسیا را به » لرزش«بدانند، ارتعاش را 

  . بدهند
این . ولی عالیم آن با درمان، قابل تسکین یا کنترل است. این بیماري در حال حاضر غیرقابل عالج محسوب می شود

تحقیقات علمی یافتن علل و درمان این بیماري ادامه دارد و امید می رود . نمی دهد بیماري طول عمر را چندان کاهش
تحقیقاتی که به بررسی پیوند بافت جنینی براي درمان . که درمان هاي موثر و در نهایت عالج بخش براي آن ارایه شوند

ان به نظر می رسد سلول هاي جدید با این درم. این اختالل پرداخته اند نویدبخش درمان موثري در آینده بوده اند
  . تولیدکننده دوپامین در مغز با پیوند بافتی جنینی تشکیل شوند

زوال عقل، ذات الریه، یبوست شدید، احتباس ادرار ناشی از داروهاي تجویز شده براي درمان این اختالل، افتادن و بروز 
هیچ آزمون تشخیصی براي اثبات بیماري پارکینسون  .شکستگی استخوانی ناتوانی از عوارض احتمالی این بیماري است

  . تشخیص بیماري معموال مبتنی بر معاینه فیزیکی است . وجود ندارد
  :از است عبارت بیماران این از مراقبت کلی اصول●
  درمان فیزیکی) 1

امیدواري و اطمینان دادن به بیماران و درمان بیماري هاي همراه ، نظیر افسردگی ، روان درمانی یا مشاوره براي کمک 
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  به کاهش افسردگی 
  کار درمانی ) 2
  .گفتار درمانی) 3
  :کنیم می توصیه هستید مبتال بیماري این به خودتان یا دارید پارکینسون بیمار اطرافیانتان در اگر▪
  .کنید استفاده عضالنی سفتی از پیشگیري براي مکرر ماساژ و گرم حمام از ـ
فش هاي بدون بند، نظیر کفش هاي راحتی ، کفش هاي زیپ دار یا کفش هاي چسبی نیز توصیه می ازک استفاده ـ

  .شود
  . ـ محیط منزل را طوري طراحی کنید که از افتادن و آسیب دیدگی جلوگیري شود

براي یافتن راه هایی به منظور حفظ . بیماري ممکن است باعث عاجز شدن بیمار شود ـ محدودیت هاي تدریجی
  . عملکرد و کارایی ، از مشاوره تخصصی و اعضاي خانواده کمک بگیرید
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  اغما 

معموالً به عنوان حالتی از ناهشیاري درازمدت تعریف  35اغما یا کما
  . می شود که با فقدان آگاهی از محیط و بیدارنبودن همراه است

خواب "از کلمه یونانی مشتق شده است که به معناي  "کما"کلمه 
اما اغما با خواب متفاوت است، چرا که نمی توان فرد . است "عمیق

  . ار کرددر حال اغما را با تکان دادن بید
اغما همیشه وضعیتی غیرطبیعی است که علل گوناگونی دارد، از 
نوشیدن مفرط الکل گرفته تا سکته مغزي وسیع یا ضربه مغزي 

  .شدید
فرد در حال اغما بسیار آسیب پذیر است و معموالً به عنوان موردي از 

هوایی، تنفس و گردش خون  کمک هاي اولیه یعنی بررسی مجراي ABCشود که اصول  فوریت پزشکی محسوب می
  .شدن مجاري تنفسی است ترین علت مردن در حال اغما بسته فوري. باید در مورد آن انجام شود

 اغما علت به بستگی هاینکه بیمار بهبودي کامل پیدا کند یا ن. کند اغما ندرتاً براي بیش از دو تا چهار هفته ادامه پیدا می
  . باشد داشته ویژه بازتوانی به نیاز که بماند باقی بیمار در روانی و ذهنی جسمی، مداوم مشکالت است ممکن اما دارد،
منجر شود که در واقع ایجاد آن نتیجه اقداماتی است که  "حالت نباتی مداوم یا دائمی"واند به ت می گاهی طوالنی اغماي

هاي تکنولوژیک مانند دستگاه هاي  زیرا افراد دچار آسیب شدید مغزي از طریق کمک. شود در پزشکی مدرن انجام می
  .مانند تهویه مکانیکی که کارهایی را که مغز نمی تواند انجام دهد به عهده می گیرند، زنده می

است که در  "نشانگان محبوس در خود"و  "حالت هشیاري حداقل"هاي دیگر مربوط به اختالل هشیاري شامل  حالت
ناختی دارند، اما دچار ناتوانی در ارتباط برقرار کردن و کاهش میزان پاسخ به آنها بیماران درجات متفاوتی از توانایی ش

  .افراد و محیط هستند
  اغما شایع علت پنج●
  : دیابت) 1

دهد، و امروزه به یمن وسایل اندازه گیري خانگی قند  اغماي دیابتی به علت باال و پایین رفتن شدید قند خون رخ می
  .دهد مرتباً قند خون شان را تحت نظارت داشته باشند، کمتر رخ می دهدخون که به بیماران امکان می 

  :تومورهاي مغز )2
درون جمجمه براي آن » فضایی«رشد تومورهاي درون مغز اغلب به افزایش فشار داخل جمجمه اي می انجامد، زیرا 

                                                             
٣٥Coma 
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  . اغما شوداگر این افزایش تخفیف نیابد، ممکن است باعث از دست رفتن هشیاري و . وجود ندارد
  :صدمات ناشی از ضربه مغز) 3

اي، آسیب هاي ورزشی یا  ضربه سر در نتیجه سانحه جاده. اغما آشکارترین عالمت صدمه ناشی از ضربات مغزي است
  . حمالت رشته هاي عصبی در مرکز مغز را پاره می کند و به از دست دادن هشیاري می انجامد

  :مسمومیت) 4
کربن سه سمی هستند که می توانند به خاطر مهارکردن مراکز هشیاري در مغز باعث اغما هروئین، الکل و مونوکسید

  . افرادي که پس از مدتی ترك هروئین دوباره استعمال آن را شروع می کنند مستعد رفتن به اغما هستند. شوند
  :سکته مغزي) 5

خونی ضعیف شده درون مغز مشخص  اي نوعی از سکته مغزي است که با پاره شدن عروق خونریزي زیر عنکبوتیه
  .شود و میزان باالیی از مرگ و میر دارد این عارضه باعث خواب آلودگی و اغما می. شود می
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  :مرگ مغزي
موردي را در باره بیماري گزارش  1902در سال » هارویکوشینگ« 

کرد که در اثر ازدیاد فشار داخلجمجمه ، به خاطر غدة مغزي ، دچار 
ساعت بعد بهضربان خود  23ایست تنفسی شده بود ولی قلب او تا 

بیماري را که مدتها با تنفس  1959در سال » موالرت« . ادامه داد 
جه شد که در مغز مصنوعیزنده نگهداشته بود کالبد شکافی کرد و متو

 .ندسلولی و ورم مغزي وجود داراو مناطق وسیعی از انهدام
در حقیقت بخش هاي مراقبت هاي ویژه در ریشه گرفتن مفهوم مرگ 

مغزي نقش مهمی رابازي کردند ، زیرا که با داشتن تکنولوژي تنفس مصنوعی قادر شدند بیماران را ، بهظاهر ، تا مدتی 
 . زنده نگهدارند

ی بهداشت آمریکا  1972تا  1965اي از ساله به تدریج معیارهاي کنونیمرگ مغزي در دانشگاه هاروارد و انستیتوي ملّ
مشخص شدند ، ولی تا دهۀهشتاد محرز نشده بود که چقدر از شبکیۀ پیچیدة عصبی بایستی از بین رفته باشد تابتوان 

 . ور کامل مورد قبولواقع نشده استهنوز هم مسئله به ط.را به آن اطالق کرد » مرگ مغزي« عنوان 
مغز نیز براي همیشه ناپدید » وظایفعالی« بیمار تبدیل به اغماء شده و » هوشیاري« پس باید گفت که در مرگ مغزي 

مغز توسط نیمکره تعیین می » وظایف عالی« توسط ساختمانمشبک ساقۀ مغز و » سطح هوشیاري« دراصل ، . شده اند 
 . شوند

 
 تشکیل شده استبشرح ذیل قسمت مغز از چند 

 قشر مغز -1
نیمکره ها . قشر مغز از دو نیمکره راست و چپتشکیل شده است. این قسمت بزرگترین قسمت تشکیل دهنده مغز است 

درك فضایی اشیاء و عواطف و احساسات  –محاسبات  – تفکر –بطور مثال تکلم . مسؤل فعالیتهاي اختصاصی میباشند
 شناخت و غیره –بینایی  –شنیدن 

 ساقه مغز -2
: انجام اکثر اعمال خاص کنترلیبدن بر عهده ساقه مغز است. پل و بصل النخاع میباشد، این قسمت شامل مغز میانی

تعادل و غیره ساقه مغز دستورات و پیامهاي  –کنترل اعمالگوارشی  –کنترل دستگاه قلب و عروق  –کنترل تنفس 
 د به سراسر بدن گسیل میدهدهدایت بدن را که از قشر مغزمیای

 
 مرگ مغزي

فردمبتال به مرگ مغزي در واقع . مرگ مغزي عبارتست از قطع تمامی فعالیتهاي مغزي و ساقه مغزي بطور همزمان
شخصی است که بعلت آسیب گسترده به مغز قادر به ایجادارتباط با محیط پیرامونش نبوده ، نمیتواند صحبت کند ، 

این . فرد مبتال به مرگ مغزي قادر به تنفس خودبخودي هم نمی باشد. ت دردناکپاسخ نمیدهدنمی بیند ، به تحریکا
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ضربان قلب وي به کمک . فردعلیرغم آنکه ضربان قلب دارد وقتی امواج مغزي وي را ثبت کنیم هیچ موج قابل ثبتیندارد
 هت پیوند در شرایط مطلوب حفظ شونددستگاه تنفس مصنوعی و اقدامات نگهدارنده ادامه می یابدتا اعضاي اهدایی ج

 
 دارد؟) ماک(مرگ مغزي چه تفاوتی با اغما 

در اغمااحتمال برگشت هوشیاري . اغما کاهش اعمال مغز است
وجود دارد، ولی مرگ مغزي ، فقدان برگشت ناپذیر همه 

فعالیتهایمغز است و شانسی براي بهبود ي بعد از مرگ مغزي 
شخص ممکناست براي مدت طوالنی در حالت اغما . وجود ندارد

زنده بماند و زندگی نباتی پیدا کند، ولی در مرگ مغزي ، فردحتماً 
 .بعد از چند ساعت یا نهایتاً چند روز فوت خواهد کرد

 
 چرا فرد دچار مرگ مغزي هنوز قلبش می تپد؟

ولی یک دستگاه تنفس مصنوعی قلب بدلیل خودکار بودن در صورت داشتن اکسیژن تا مدتی به کار خود ادامه می دهد،
. قلب بدون این کمک هاي مصنوعی از حرکت خواهد ایستاد .باید اکسیژن کافی را براي ادامه ضربان قلب فراهم کند

این مدت از چند ساعت تا چند . حتی با وجود همه این تجهیزاتنیز قلب را تا مدت زیادي نمی توان زنه نگه داشت
 .روزممکن است طول بکشد

 مغزي چه تأثیري براعضاي دیگر بدن دارد؟مرگ 
مرگ مغزي یعنی نرسیدن اکسیژن یا جریان خون به مغز، ولی 

اعضاي دیگر بدن مانندقلب، کلیه ها یا کبد تا مدتی زنده و قابل 
این ارگانها، درصورت اقدامبه موقع، می تواننددر بدن . پیوند هستند

با این . شخص دیگري بوسیله پیوند اعضا استفاده شوند
حال،تخریب اعضاي بدن به فاصله کمی پس از مرگ مغزي شروع 

به همین علت است کهفرایند پیوند اعضا بایدهرچه زودتر . می شود
 .انجام شود
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  :ششمفصل 
  هاو بیماریهاي آن قلب، عروق
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 مقدمه
کمی متمایل به جلو و طرف (اي عضالنی تقریبا در وسط فضاي قفسه سینه  این عضو مخروطی شکل بصورت کیسه

ها پنهان شده و سپس توسط یک قفس استخوانی بسیار  ابتدا در دل اسفنج متراکم و وسیعی مملو از هوا یعنی ریه) چپ
سانتیمتر و  12* 9* 6 در یک فرد بزرگسال حدود ابعاد قلب . سخت اما قابل انعطاف مورد محافظت قرار گرفته است

  .باشد می) درصد وزن کل بدن 0.4یعنی حدود (گرم  250و در خانمها حدود  300وزن آن در آقایان حدود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و . شود قلب توسط یک دیواره عضالنی عمودي به دو نیمه راست و چپ تقسیم می
هر یک از دو نیمه راست و چپ نیز مجددا بوسیله یک تیغه عضالنی افقی . ه چپ مربوط به خون سرخرگی استنیم

حفره هاي باالیی که کوچکتر و نازکتر هستند بنام دهلیز موسوم بوده و . شوند نازکتر به دو حفره فرعی تقسیم می
ترند بطن هاي قلبی هستند و خون دریافتی را به  هاي پایینی که بزرگتر و ضخیم حفره. باشند دریافت کننده خون می

) دهلیزهاي راست و چپ (دو حفره کوچک در باال : پس قلب متشکل از چهار حفره است. کنند سایر اعضاء بدن پمپ می
 ).بطنهاي راست و چپ(و دو حفره بزرگ در پایین 

  
  36شریانهاي کرونري

باشد که از بطن چپ ، خون را  آئورت ، شریان یا سرخرگ اصلی بدن می. آیند بیرون می 37شریانهاي کرونري از آئورت
شریانهاي کرونري از ابتداي آئورت منشا گرفته و بنابراین اولین شریانهایی هستند که خون حاوي . سازند خارج می

                                                             
٣٦Coronary Artery 

٣٧Aorta 
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و  نسبتا کوچک بوده) چپ وراست (دو شریان کرونري . دارند اکسیژن زیاد را دریافت می
  .میلیمتر قطر دارند 4یا  3هر کدام فقط 

این شریانهاي کرونري از روي سطح قلب عبور کرده و در پشت قلب به یکدیگر متصل 
وقتی چنین الگویی از رگهاي . کنند اي را ایجاد می شوند و تقریبا یک مسیر دایره می

باشد به  اج میخونی قلب توسط پزشکان قدیم دیده شد، آنها فکر کردند که این شبیه ت
از آنجایی که شریانهاي  .همین دلیل کلمه التین شریانهاي کرونري را به آنها دادند

تواند در افراد مختلف داشته  ها و تغییراتی که می کرونري قلب از اهمیت زیادي برخوردار هستند، پزشکان تمام شاخه
باشد که به آنها اصطالحا نزولی قدامی و  اصلی میشریانهاي کرونري چپ داراي دو شاخه . اند باشد را شناسایی کرده

  .شوند هاي دیگري تقسیم می گویند و این شریانها نیز به نوبه خود به شاخه شریان سیرکومفلکس یا چرخشی می
بطن چپ داراي عضالت بیشتري نسبت به . شوند این شریانها ، باعث خونرسانی به قسمت بیشتر عضله بطن چپ می

شریانهاي کرونري راست ، معموال . باشد زیرا وظیفه آن ، تلمبه کردن خون به تمام قسمتهاي بدن است میبطن راست 
ها  وظیفه بطن راست تلمبه کردن خون به ریه. کند  کوچکتر بوده و قسمت زیرین قلب و بطن راست را خونرسانی می

دن هستند اما فقط در یک چیز با آنها تفاوت دارند شریانهاي کرونري داراي ساختمانی مشابه تمام شریانهاي ب. باشد می
  .یابد که فقط در زمان بین ضربانهاي قلب که قلب در حالت ریلکس و استراحت قرار دارد، خون دراین شریانها جریان می

دهد، به  شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی شود، فشار آن به قدري زیاد می وقتی عضله قلب منقبض می
مین دلیل قلب داراي شبکه موثري از رگهاي باریک خونی است که تمام نیازهاي غذایی و اکسیژن رسانی آن را به ه

شوند و عضالت قلب از رسیدن  در بیماران کرونري قلب ، شریانهاي کرونري تنگ و باریک می. کند خوبی برآورده می
امی که که یک لوله آب به دالیل مختلفی تنگ شود و مانند هنگ. (گردند خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می

  ).نتواند به خوبی آبرسانی کند
اما وقتی که قلب مجبور باشد کار  ست اشکالی براي فرد ایجاد نشود ،در این صورت ، در حالت استراحت ممکن ا

ند بر اساس نیاز اکسیژن این توان بیشتري انجام دهد و مثال شخص بخواهد چند پله را باال برود، شریانهاي کرونري نمی
ها دچار درد سینه و آنژین قلبی  عضالت ، به آنها خون و اکسیژن برسانند و در نتیجه شخص در هنگام باال رفتن از پله

اگر یک شریان کرونري به علت . در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد معموال از بین خواهد رفت. گردد می
اش گرفته شود، قسمتی از عضله قلب که دیگر  ط یک لخته خون ، به طور کامل جلوي خونرسانیمسدود شدن آن توس

  .رسد، خواهد مرد و این یعنی سکته قلبی خون به آن نمی
 ...در ادامه به برخی از مهمترین مشکالت و آسیبهاي وارده بر قلب خواهیم پرداخت
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  :ایست قلبی
رود و منظور از ایست تنفسی از کار افتادن تنفس  منظور از ایست قلبی حالتی است که ضربان قلب کامالً از بین می

تواند به دنبال سکته قلبی ، شوك ، خونریزیهاي بسیار شدید ، گیر کردن  این حاالت می. خود بخودي در فرد است
 ایست باعث کوتاه دقایقی ظرف اولیه تنفسی ایست. رخدهد…اجسام خارجی در حلق ، غرق شدگی ، برق گرفتگی و 

  .انجامد یز به سرعت به ایست تنفسی مین اولیه قلبی ایست و شود می قلبی
  تنفسی و قلبی ایست تشخیص●

 یا و برد پی مصدوم در تنفس وجود به توان می سینه قفسه تنفسی حرکات مشاهده با تنفسی ایست از اطمینان جهت
کرد و یا از  حس آنرا جریان یا شنیده، را وي تنفس صداي تا قرارداد وي دهان نزدیک را خود گونه یا گوش توان می

گرفتن شیشه ساعت یا آینه کوچک جلوي دهان و بینی مصدوم استفاده کرد تا بخارات خارج شده از دهان مصدوم 
  . مشخص شود

وچک نبض شریان رانی است که در ناحیه هاي ک بهترین محل لمس نبض در بچه. شود سپس نبض بیمار بررسی می
و بالغین نبض ) باالي یک سال(هاي بزرگتر  شود و یا شریان بازویی ؛ و بهترین محل نبض در بچه کشاله ران لمس می

لمس نبض باید با دو انگشت نشانه و میانی صورت . گردنی است که در ناحیه گردن و کنار غضروف تیروئید قرار دارد
که هیچگونه نبضی احساس نشود و یا مصدوم تنفس خود  در صورتی. گیرد

  .بخودي نداشته باشد، عملیات احیاء باید انجام شود
  :احیاء عملیات انجام زمان●

 مغز خصوصاً بدن حیاتی ارگانهاي ماندن زنده براي شانس بیشترین
دقیقه است و در این فرصت باید  4الی  3تنفسی و قلبی ایست درصورت

حداکثر زمان انجام عملیات . سریعاً اقدامات اولیه براي مصدوم انجام شود
منابع علمی مختلف ، گوناگون ذکر شده ؛ اما مدت  در ریوي–احیاي قلبی 

رسد که پس از این  دقیقه زمانی مناسب به نظر می 45تا  30زمانی بین 
توان از  نجات مصدوم یا بیمار نگردید، میمدت اگر عملیات احیاء موفق به 

  .ادامه عملیات خودداري نمود
  38ریوي–قلبی حیايا ●

دقیقه به فرد مصدوم رسیدگی شود و  4همان گونه که ذکر شد چنانچه پس از وقوع ایست قلبی و تنفسی در کمتر از 
  . عملیات احیاء وي شروع گردد شانس زنده ماندن وي باال خواهد رفت

                                                             
٣٨ CRP 
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  :ءاحیا عملیات مراحل ●
   .بیمار را به پشت بخوابانید و او را صدا بزنید و به آرامی تکان دهید تا پاسخ به تحریک شخص شود) 1 
چنانچه راه تنفسی بسته است با کمک انگشت راه . بدون پاسخ باشد راههاي تنفسی او را کنترل کنید اگر بیمار) 2

  .کشد تنفس مصنوعی را شروع کنید است ولی بیمار نفس نمیتنفسی وي را باز کنید و چنانچه راه تنفسی باز 
هاي گردنی مصدوم مطمئن هستید، گردن مصدوم را به جلو و سر او را به عقب  در صورتی که از صدمه ندیدن مهره) 3

خم نمایید تا مسیر راه هوایی مصدوم در بهترین و 
ترین وضعیت واقع شود و چانه مصدوم را باال و  مستقیم
هاي گردنی  در صورت صدمه دیدن مهره. یاوریدجلو ب

بدون حرکت دادن به سر و گردن مصدوم ، با قرار دادن 
ها روي چانه فک پایینی مصدوم را به سمت جلو  شست

و باال آورید تا ضمن باز شدن دهان ، مسیر راه هوایی نیز 
  .مستقیم قرار گیرد

  .دو تنفس مناسب دهان به دهان به وي بدهید) 4
اگر ضربان نبضها لمس شود . ضها را لمس نماییدنب) 5

باید به تنفس مصنوعی ادامه داد و اگر لمس نشود، 
  .ماساژ قلبی باید شروع شود

جهت انجام ماساژ قلبی ، دست چپ خود را به حالت ) 6
ضربدر پشت دست دیگر گذاشته ، پاشنه دست راست را 

از بر روي جناق سینه به اندازه دو بند انگشت باالتر 
به کمک وزن بدن فشار محکمی به قفسه سینه وارد . ها نباید خم شوند آرنج. محل دو شاخه شدن جناق قرار دهید
بار  80-100تعداد مفید ماساژ قلبی باید حدود . سانتیمتر به داخل برود 5الی  4کنید تا جناق سینه به اندازه تقریبی 

  .فس مصنوعی با روش دهان به دهان داده شودتن 2ماساژ قلبی  15در دقیقه باشد و به ازاي هر 
امروزه . ماساژ قلبی یک تنفس مصنوعی داده شود 5کند باید به ازاي هر  در صورتی که فرد دیگري به امدادگر کمک می

 قلبی ماساژ قطع به نیازي نفره دو ریوي–بر اساس نظر متخصصین و بسیاري از مراجع علمی در عملیات احیاي قلبی 
را  مصنوعی تنفس تواند می دیگر فرد فرد، یک توسط قلب ماساژ انجام با همزمان و نیست مصنوعی تنفس انجام براي

  .انجام دهد
اگر نبض لمس شود . ثانیه جهت لمس نبض گردنی متوقف نمایید 5-4پس از گذشت یک دقیقه عملیات را به مدت ) 7

در صورت عدم لمس . ماساژ قلبی را قطع نمایید و چنانچه تنفس هم برقرار شده باشد تنفس مصنوعی را متوقف کنید
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دقیقه یک بار  3نبض و عدم برقراري تنفس خود به خودي ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را مجدداً شروع کنید و هر 
  .ثانیه متوقف نمایید 5-4عملیات را جهت لمس نبضها به مدت 

  
  درکودکان احیا عملیات●

 دهان و بینی روي امدادگر دهان یعنی است »بینی و دهان« به »دهان« روش به تنفس) زیریکسال( درشیرخواران
  تنفس مصنوعی با شدت و حجم مالیمتر از بالغین که باعث پارگی ریه کودك نشود انجام  و. گیرد می قرار کودك

شود ولی با شدت و حجم مالیم  در کودکان باالي یک سال ، مانند بزرگساالن ، تنفس دهان به دهان انجام می. شود می
انگشت اشاره و میانی استفاده  2 براي شیرخواران در هنگام ماساژ قلبی فقط از فشار روي جناق سینه با. و متوسط

اي به قلب و ارگانهاي داخلی  شود تا صدمه شود و در کودکان باالي یک سال فقط از فشار یک دست استفاده می می
سال به  8نفره براي افراد زیر  2 شکل به چه و نفره یک شکل به چه ریوي–در ضمن در انجام عمل احیاي قلبی . نرسد

  .ماساژ قلبی یک تنفس مصنوعی الزم است 5ازاي هر 
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  قلبباي پس 

کلمه باي پس به . ، یکی از بزرگترین پیشرفتهاي ایجاد شده در درمان آنژین قلبی می باشد39عمل جراحی باي پس
راه فرعی با ي شریان کرونري مسدود شده، یک امعنی راه فرعی می باشد و از آنجایی که در عمل جراحی باي پس، بر

استفاده از رگهایی که از پاها یا سینه برداشته می شود قرار می دهند، نام باي پس به این عمل جراحی اطالق می 
  .گردد

وقتی براي اولین بار این عمل جراحی ابداع شد، جراحان از 
وریدهایی که از پاها برمی داشتند براي باي پس استفاده می 

سانتیمتر از وریدهاي پا را  13ا ت 10آنها به اندازه . کردند
برداشته و آن را بین شریان کرونري مسدود شده و شریان اصلی 

  .بدن یعنی آئورت قرار می دادند
سال اخیر در این روش تغییراتی ایجاد شد و اکثر  10در 

به نظر می . می کنند جراحان امروزه بجاي اینکه از وریدها استفاده کنند، از شریانهاي کوچک براي پیوند زدن استفاده
رسد که نتایج طوالنی مدت این روش، بهتر از استفاده کردن از وریدها باشد، زیرا وریدها هیچگاه نمی توانند به خوبی 

  .فشاري که در شریانهاي کرونري وجود دارد را تحمل نمایند
می باشند که در   40انی داخلیدو شریانی که به طور شایع در عمل جراحی باي پس استفاده می شوند، شریانهاي پست

اخیراً جراحان حتی از . این شریانها را می توان به شریان راست یا چپ کرونري متصل نمود. پشت جناغ سینه قرار دارند
البته انجام . شریانهاي معده یا دستها نیز استفاده کرده اند که نتایج هردوي آنها بهتر از استفاده از وریدهاي پا می باشد

احی باي پس داراي خطراتی نیز می باشد و نباید انجام آن را براي هر کسی توصیه نمود، بخصوص اگر داراي عمل جر
با این حال، تعداد کمی از افراد هم وجود دارند که با . بیماري خفیفی باشد و زیاد احتیاجی به این عمل نداشته باشد

باي پس نمایند زیرا در معرض خطر زیادي براي بروز سکته  وجود اینکه عالیم خفیفی دارند باید اقدام به عمل جراحی
این افراد معموالً در آنژیوگرافی که به عمل آورده اند فهمیده اند که هر سه شریان کرونري آنها گرفتار می . قلبی هستند

هستند، زیرا  تعدد کمی از بیماران هم بعد از عمل جراحی باي پس، هنوز هم از دردهاي سینه و آنژین ناراحت. باشد
قراردادن راههاي فرعی . قرار داد) باي پس(براي این افراد امکان نداشت که براي تمام قسمتهاي مسدود شده، راه فرعی 

براي همه شریانهاي اصلی کرونري، باعث کاهش خطر بروز سکته قلبی در آینده می گردد، اما بعضی از ) باي پس(
ان براي آنها هم راه فرعی گذاشت، به همین دلیل این افراد ممکن است بعد شریانها به قدري کوچک هستند که نمی تو

                                                             
٣٩Coronary Bypass Surgery 

٤٠Internal Mammary 
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از عمل جراحی، هنوز هم به مقدار کمی دچار درد سینه یا آنژین شوند که اغلب می توان آن را به وسیله تجویز بعضی 
  .داروها کنترل نمود

باقی بمانند و اگر آنها باریک یا مسدود شوند، متأسفانه رگهاي جدیدي که پیوند زده می شوند نیم توانند براي همیشه 
عمل جراحی دوم می تواند خطرناکتر از عمل جراحی اول . دوباره ممکن است به یک عمل جراحی دیگر نیاز پیدا شود

باشد، اما با استفاده از روش جدید بکارگیري شریان پستانی داخلی، نتایج طوالنی مدت خوب و یا حتی بهتري نسبت به 
  . راحی قبلی بدست خواهد آمدعمل ج

  نحوه انجام عمل جراحی باي پس شریان کرونري 
  .معموالً یک یا دو روز قبل از عمل جراحی، شما در بیمارستان بستري خواید شد تا چند آزمایش انجام شود -
یک از در روز عمل جراحی، شما در اطاق عمل بیهوش خواهید شد و بعد از عمل به هوش خواهید آمد و هیچ  -

  .کارهایی که در عمل جراحی اتفاق می افتد را احساس نخواهید کرد
به مدت یک روز یا بیشتر به شما سرم، سوند ادراري و دستگاههایی براي گرفتن نوار قلبی متصل خواهد بود، اما بعدا  -

  .مدتی اکثر این وسایل برداشته می شوند
هفته، شما می توانید اکثر  8یا  6د که به خانه بروید و بعد از حدود روز شما قادر خواهید بو 10الی  5بعد از حدود  -

به شرط این (به عبارت دیگر، شما می توانید رانندگی کنید، به سرکار خود بروید . فعالیتهاي طبیعی خود را انجام دهید
 .و فعالیت جنسی طبیعی خود را از سر بگیرید) که کار خیلی سنگین کارگري نباشد
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  :قلبتپش 
اش ،  وقفه باشد که علیرغم تپش و فعالیت مداوم و بی قلب جزو اندامهایی از بدن می
مواقع اصالً متوجه  %99به عبارت دیگر انسانها در . شود وجودش در بدن احساس نمی

هرگاه فرد احساس بکند که قلبش درون . باشند وجود این عضو در بدن خود نمی
پس تپش قلب به . دچار تپش قلب شده است باشد، سینه در حال تپش می قفسه 

  .معنی آگاهی از ضربان قلب خود است
یابد،  خون بوسیله آن در بدن جریان می. دانید قلب نوعی تلمبه است همانگونه که می

 10روزانه حدود . کند قلب در هر تپش تقریبا صد سانتیمتر مکعب خون را در بدن پخش می! زایی اما چه تلمبه حیرت
  . شود یتر خون بوسیله این تلمبه در درون رگهاي هدایت میهزار ل

طول مدت هر تپش قلب . میلیون لیتر خون بوسیله قلب، تلمبه زده شود 250در مدت عمر متوسط یک انسان شاید 
تپد و در فاصله هر یک تپش به مدتی   قلب روزي صدهزار بار می  بنابراین،. دهم ثانیه است انسان، کمی بیش از هشت

  .ساعت آرامش دارد 6پس قلب روزانه حدود . پردازد به استراحت می  برابر زمان یک تپش،
تلمبه قلب در حالت . قلب، مقصودمان بسته و باز شدن آن است؛ یعنی انقباض و انبساط آن» تپش«گوییم  این که می

البته گمان . کشد ا به درون قلب میخون ر) باز شدن(راند؛ اما در حالت انبساط  خون را بیرون می) بسته شدن(انقباض 
صورت نوعی  خیر؛ بلکه انقباض قلب به . گیرد نکنید که این کار به سادگی مثال باز و بسته شدن مچ دست صورت می

  .کند موج از پایین قلب شروع شده، تا به باالي آن حرکت می
  
  قلب تپش احساس●

 قلبشان که کنند می ذکر برخی. شود می احساس…و لرزیدن،تپیدن، کوبیدن نظیر گوناگون هاي صورت به قلب تپش
در برخی . گردد زند و دوباره به حالت عادي بر می تاپ می لبشان چند دقیقه تاپق که گویند می بعضی یا ریزد می هري

  .شود نیز ضربان قلب همیشه تند است و تپش قلب به صورت دائم احساس می
  
  قلب تپش علل●

ولی براي بیمار ممکن است این . باشد و جاي نگرانی چندانی ندارد بیماري خاصی نمی نشانه موارد اکثر در قلب تپش
کند که به دنبال تپش قلب ممکن است توقف قلبی اتفاق بیفتد و قلب  زیرا تصور می. نشانه خیلی خطرناك به نظر برسد

  .کند فرد تشدید پیدا می همین نگرانی و استرس باعث تحریک قلب شده و تپش قلب. از کار بیفتد
  روانی و روحی علل●

 بلکه نبوده، اولیه فیزیکی اختالل واقع در اغلب و نیست اختالالت از خاصی گروه هیچ نشاندهنده تنهایی به قلب تپش
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 در ولی دارند شکایت قلب تپش احساس از بیماران اضطراب، به مبتال بیماران در بویژه گاهی. است روانی مشکلی
  .شود ی مشخص نمیریتم اختالل بررسیها

  طبیعی فیزیولوژیکی علل ●
 فعالیت و ورزش. شوند می قلب تپش باعث طورطبیعی به که هستند حالتهایی

. شود دقیقه چند مدت براي قلب تپش ایجاد باعث تواند می شدید بدنی
بار  160  به را  قلب  ضربان  باورزش  است ممکن ندارد  قلبی  بیماري  که فردي
. شود نمی  محسوب  و مشکلی  است  طبیعی  این  البته  یا بیشتر برساند که  دقیقه

استرس ، هیجان و اضطراب نیز از عوامل شناخته شده تپش قلب به شمار 
  .از سوي دیگر مصرف چاي غلیظ ، قهوه تلخ و برخی سیگارها ممکن است در فرد تپش قلب ایجاد نمایند. روند می
  داروها و گردی بیماریهاي●

از مواد و   بعضی  مصرفدر. تپد می بیشتري شدت و سرعت با قلبشان نیز تیرویید غده  پرکاريداراي  و خون کم افراد
  ها ، داروهاي ، دکونژستان  سمپاتیک  دستگاه  کننده تقویت  یا سایر داروهاي  ، افدرین ، کوکایین  کافئین   داروها مثل

  .شوند ها و سیگار باعث تپش قلب می کافئین ، آمفتامین  زیاد ، کوال و سایر محرکها با یا بدون  اشتها ، قهوه  کننده کم
  همراه عالئم●

 مانند عالئمی با همراه قلب تپش. شود می داده همراه هاي یافته و عالئم سایر براساس عمدتا اي زمینه بیماري تشخیص
یهاي قلبی نیاز بیمار درزمینه یا  مرگ وقوع احساس یا کردن سینه،غش قفسه درد ، ناخودآگاه  سرفه نفس، تنگی سرگیجه،

  .به بررسی بیشتر دارد
  قلب تپش علت تشخیص●

 پس. نماید مراجعه پزشک به هرحال در باید شود می قلب تپش دچار کسیکه
 تواند می تاحدزیادي که شود می گرفته بیمار از قلب نوار الزم معاینات انجام از

شخیص برخی ت براي آزمایشهایی انجام نیز گاه. کند مشخص را قلب تپش علت
در نهایت اگر علت تپش قلب مشخص نشود، . اي الزم است بیماریهاي زمینه

شود تا اگر  دستگاهی به نام هولترمونیتور یا نوار قلب متحرك به فرد متصل می
ساعت فرد دچار تپش قلب گردد، نوار قلب در همان حالت از  24در طول 

توان از تست ورزش استفاده کرد تا  عالوه بر هولتر مانیتور ر، می. بیمار گرفته شود و نوع آریتمی قلب فرد مشخص شود
 .پزشک و بیمار اطمینان حاصل کنند که فعالیت شدید ، عامل بوجود آورنده آریتمی خطرناك نیست

  درمان●
) الکل و چاي قهوه، تنباکو، دارو،( بوجودآورنده عامل حذف شده، داده تشخیص خاص آریتمی درمان بر درمان صولا
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در اکثر . استوار است) پرکاري تیروئید ، افت قند خون ، عالئم یائسگی و اضطراب(تشخیص و درمان بیماریهاي همراه 
استرسها و هیجانات و انجام ندادن فعالیتهاي ورزشی نامتناسب،  موارد با رعایت عادات مناسب زندگی و تغذیه ، پرهیز از

 .یابد تپش قلب فرد بهبود می
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  :سکته هاي قلبی

بیماري هاي عروق کرونر علت اصلی مرگ و میر در ایران است و 
شامل طیف گسترده اي از یک اشکال گذرا در خون رسانی به 

وسیع و مرگ ناگهانی است و در  41عضالت قلب تا یک سکته قلبی
واقع عبارت از عدم تعادل میان عرضه و تقاضاي اکسیژن در عضالت 

در این میان ، آترواسکلروزیس عامل اصلی ایجاد . قلب است 
این حالت تا حدي در تمام سنین و در . بیماري عروق کرونر است 

ي مثل زمینه ژنتیکی ، عوامل خطرساز و شرایط فردي هر دو جنس وجود دارد ولی وسعت درگیري افراد با آن به موارد
  . بستگی دارد 

مشکل از آسیب به دیواره داخلی رگ آغاز می شود که فشار خون باال ، هیپرکلسترولمی و سیگار کشیدن موجبات این 
، ایجاد می  مجموعه این عوامل ، شرایط مساعدي را براي ایجاد لخته در منطقه آسیب دیده. آسیب را فراهم می کنند 

  . کند که موجب تنگی رگ و نرسیدن خون به عضله قلب خواهد شد و انقباض رگ نیز می تواند مزید بر علت شود 
اگر این انسداد ایجاد شده تدریجی باشد ، رگهاي فرعی که طی مدت طوالنی ساخته می شوند ، خون رسانی به عضله 

باشد و فرصت تشکیل رگهاي فرعی وجود نداشته باشد ، انسداد رگ می قلب را به عهده می گیرند و اگر انسداد ناگهانی 
تواند آسیب غیر قابل جبرانی به عضله قلب وارد کند ، به همین علت است که بیماري هاي عروق کرونر در افراد جوان 

ظیر باال رفتن از پله ها و اکثر بیماران می توانند میزانی از فعالیت ، ن. خطرناك بوده و مرگ و میر باالیی را در بر دارد 
معموالً این دردها که با . راه رفتن در سر باالیی را مشخص می کنند که طی آن احساس ناراحتی به وجود می آید 

دقیقه طول می کشند و بسیار سریع با استراحت یا تجویز  15کمتر از . فعالیت مرتبط هستند به تدریج ایجاد می شوند 
  . ی برطرف می شوند نیتروگلیسیرین زیر زبان

آنژین پایدار به مواردي اطالق می شود که احساس ناراحتی هنگام فعالیت و به صورت مزمن قابل پیش بینی باشد ، 
آنژین ناپایدار به مواردي اشاره دارد که تغییر قابل توجه در دفعات متعدد و با شدت یا مدت زمان بیشتر وجود داشته 

بیماران مبتال به آنژین ناپایدار از نظر بروز سکته قلبی و مرگ در . فعالیت درد ایجاد شود باشد یا در سطح پایین تر از 
  .معرض خطر باالیی قرار دارند و اغلب به بستري شدن و درمان طبی شدید نیازمندند 

است مدت  در واقع نوع شدید بیماري هاي عروق کرونر قلب ، سکته قلبی است که شایع ترین عالمت در مورد آن ، درد
درد بیش از نیم ساعت است و اکثراً در حالت استراحت ایجاد می شود و با دوز معمولی خوراکی نیتروگلیسیرین تسکین 

  :درصد موارد درد وجود ندارد که شامل افراد زیر است  15-20البته در . نمی یابد 
                                                             
٤١Myocardial infarction 
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در نیمی از . ا فشار خون باال و سیاه پوستان دیابتیک ها ، افراد ضعیف ، معتادان به مواد مخدر و دخانیات ، افراد ب
ضعف و بی حالی ، تعریق سرد ، سردي اندام ها ، سرگیجه : بیماران تهوع و استفراغ وجود دارد و سایر عالیم عبارتند از 
می  یکی از نکات مهم که به کرات در کلینیک با آن برخورد. ، اضطراب و در موارد نادر سکسکه و اسهال هم وجود دارد 

کنیم تظاهرات سکته قلبی با تابلوي سوء هاضمه است ، به این شکل که تعداد زیادي از مراجعه کنندگان بیان می کنند 
. که متعاقب مصرف غذاي نامناسب دچار دردسردل و استفراغ شده اند که ممکن است با مسمومیت غذایی اشتباه شود 

ضعف و بی حالتی ، کاهش فشارخون و حتی احساس سنگینی در این موارد ممکن است عالیمی مانند عرق سرد ، 
  . قفسه سینه وجود داشته باشد 

  کرونر عروق بیماریهاي خطرساز عوامل ●
 بیماریهاي بروز میزان رساندن حداقل به در اقدام مهمترین

 به پیشگیري ازآن، حاصل میر و مرگ نتیجه در کرونر عروق
 را خطرساز عوامل که است ساز خطر عوامل رساندن حداقل
  : سه دسته تقسیم کرد  به میتوان

  : عوامل خطر غیر قابل تغییر ) 1
سن باال ، جنس مذکر و سابقه فامیلی بیماري زودرس عروق 

با افزایش سن ، شیوع بیماري هاي عروق کرونر افزایش . کرونر 
این . می یابد و در هر سنی شیوع آن در مردان بیشتر است 

وسط در زنان ، ده سال دیرتر از مردان تظاهر بیماري به طور مت
سابقه خانوادگی تصلب شرایین زودرس ، باعث . می یابد و این مسأله تا حدود زیادي مربوط به هورمون هاي زنانه است 

  . افزایش تصلب شرایین در افراد می شود که هم می تواند ناشی از عوامل محیطی و هم استعداد ارثی به بیماري باشد 
  عوامل خطرساز قابل تغییر  )2

افزایش کلسترول باعث تسریع بیماري می شود ، افزایش تري گلیسرید ممکن است عامل خطر مستقلی براي ) الف 
نقش محافظتی ارزنده اي دارد ، در  HDLبیماري عروق کرونر ، خصوصاً در زنان باشد ، از طرف دیگر به نظر می رسد 

تواند تا حد زیادي در کاهش چربی خون مؤثر باشد ، البته در مواردي نیاز به درمان اینجا یک رژیم غذایی مناسب می 
همچنین فعالیت فیزیکی مرتب و منظم و در حد تحمل موجب کاهش فشار خون ، افزایش . دارویی هم وجود دارد 

HDL  فیزیکی نیز الزم رابطه با فعالیت هاي . ، کاهش وزن و در کل کاهش خطر بیماري هاي قلب و عروق می شود
دقیقه به ورزش بپردازید ، بهترین فعالیت یا ورزش پیاده روي  20-30بار در هفته و هر با به مدت  3است که حداقل 

  . تند است به شکلی که فرد احساس کند ضربان قلب او کمی تند شده است 
میلی متر  90تر جیوه یا فشار مینیمم بیش از میلی م 140فشار خون باال با فشار ماکزیمم باالتر از : فشار خون باال ) ب 
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هر چه مدت ابتال و میزان فشار خون . جیوه مشخص می شود ، فشار خون باال از عوامل خطرساز اصلی به شمار می رود 
بیشتر باشد ، خطر آن نیز بیشتر خواهد بود ، فشار باال به شکل قابل توجهی خطر سختی دیواره رگ ها را افزایش می 

  . در درمان آن کاهش فشار اثرات بسیار مثبتی به دنبال دارد  دهد و
  دیابت شیرین ) ج 

دیابت قندي به وضوح خطر ایجاد بیماري هاي عروق کرونر قلب و مرگ و میر ناشی از آن را افزایش می دهد ، مرگ و 
برابر بیشتر از سایر  3-7ابتیک برابر و در زنان دی 2-3میر حاصل از بیماري هاي عروق کرونر قلبی در مردان دیابتیک 

  . افراد جامعه است 
دود تنباکو ، عالوه بر سرطان زا بودن از عوامل خطر اصلی بیماري هاي عروق کرونري است ، به : استعمال دخانیات ) د

برابر افراد غیر  5تا  3درصد بیشتر و خطر بیماري عروق قلب  70شکلی که خطر مرگ و میر در افراد سیگاري تا 
سال بعد  5تا  2دیده می شود و  CADماه بعد از قطع سیگار ، کاهش قابل توجهی در بروز  12در واقع . سیگاري است 

  . از قطع سیگار خطر سکته قلبی به اندازه افراد غیر سیگاري می رسد 
  :  خطرساز عوامل سایر●

.  شوند می محسوب خطرساز عوامل سایر جزو.....  و استرس بدنی، کم فعالیت چاقی،
چاقی ارتباط نزدیکی با عوامل خطر اصلی مثل فشار خون باال ، افزایش چربی خون و 

چاقی مخصوصاً در ناحیه شکمی می تواند مهم باشد و کاهش وزن به حد . دیابت دارد 
. درصد کاهش در خطر بیماري هاي ایسکمیک قلب می شود  20-30طبیعی موجب 

ورزش هاي ایزومتریک شامل وزنه برداري ، فعالیت شدید به خصوص در هواي سرد 
مثل اسکی و پارو کردن برف ، توصیه نمی شود ، اما بیماران می توانند فعالیت هاي پرانرژي نظیر فعالیت هاي جسمی 

 .متوسط در هنگام کار داشته باشند 
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  فشارخون
چیزي که هر کس آن را دارد و براي ادامه حیات انسان ضروري است، در حقیقت بدون 
میزان معینی فشار در شرائین شما خونتان قادر به جریان یافتن در بدن نیست و بدون 

تواند اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز بدن را به دست  جریان خون اعضاي بدن نمی
  .یت فشار خون بسیار زیاد استبنابراین اهم. آورد

فشار خون هر فرد همیشه به یک میزان نیست بلکه برحسب نیاز بدن هر لحظه و هر 
شوید، فشار خون باال رفته و زمانی  کنید یا دچار هیجان می براي مثال هنگامی که فعالیت می. روز در حال تغییر است

بنابراین نوسانات فشار خون در یک محدوده معین طبیعی . یابد که در حال استراحت و یا خواب هستید، کاهش می
  .باشد می

  ؟چیست  42فشارخون●

 موجب که نماید می شرائین این در فشاري ایجاد کرده، پمپ شریانها داخل به را خون شود، می منقبض قلب زمانیکه
تند که در اثر هس اتساع قابل و عضالنی طبیعی فرد هاي شریان. شود می بدن هاي قسمت تمام به خون یافتن جریان

قلب ) بار در دقیقه 100تا  60(با هر بار انقباض . شوند تلمبه خون توسط قلب به داخل آنها دچار کشش یا اتساع می
یابد، برعکس هنگامی که در حال استراحت بین  فرستد و فشار در آنها افزایش می مقداري خون به داخل شرائین می

یکی . گیرند به همین دلیل دو سطح فشار خون را براي هر فرد در نظر می. یابد کاهش میباشد، فشار خون  انقباضات می
  .باشد در سطحی باال که قلب در حال انقباض است و دیگري در سطحی پایین زمانی که قلب در حال استراحت می

ه هر دو سطح فشار توسط پزشک می نامند ک“ فشار دیاستول”تر را به نام  و فشار پایین“ فشار سیستول”فشار باالتر را 
باشد، بدان معنی است که فشار سیستول شما  80روي  124براي مثال اگر فشار خون شما . شود گرفته شده، ثبت می

 80/124”: شوند این اعداد برحسب میلیمتر جیوه بوده و بدین گونه نوشته می. باشد می 80و فشار دیاستولتان  124
  . کنند اطالعات مهمی را درمورد وضعیت سالمتی شما بیان میاین دو عدد . “میلیمتر جیوه

اهمیت فشار . کند اهمیت فشار سیستولیک بدین جهت است که حداکثر میزان فشار وارد بر شرائین را بیان می
تر بوده، کمتر قابل  هر چه جدار شریانها سخت. باشد دیاستولیک در بیان حداقل میزان فشار وارد بر شرائین شما می

  . باشند اتساع می

                                                             
٤٢ Blood pressure 
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باشند ولذا فشار بیشتري به قلب وارد  این دو سطح فشار نیز باالتر میمقاومت در برابر جریان خون بیشتر شده و 
اي مشخص باشد که معموال این محدوده براي بیشتر افراد  یک فشار خون مطلوب و طبیعی باید در محدوده. شود می

  .با چنین فشار خونی جایی براي نگرانی وجود ندارد. میلیمتر جیوه است 90/140بالغ کمتر از 

  چیست؟ باال فشارخون●
 جدا اصلی شرائین از هستندکه کوچکتر هاي شریان فشارخوني ها کننده تنظیم

تر شوند، مقاومتشان در برابر  اگر به دالیلی شرائین کوچک شما باریک .شوند می
شود که فشار خون شما باال رفته، قلب متحمل  جریان خون بیشتر شده، باعث می

میلیمتر جیوه  90/140هاي شما بیش از  اگر فشار در شریان. فشار بیشتري شود
تا  90حدود  .هستیداال بماند، شما دچار فشار خون بشود و در این محدوده باقی 

هیپرتانسیون ”درصد موارد علت فشار خون باال شناخته شده نیست که به آن  95
زمانی که علت فشار خون باال شناخته شده باشد، آن را هیپرتانسیون یا افزایش .یا افزایش فشار خون اولیه گویند“ اولیه

  .باشد ریز بدن می کلیوي و غدد درونهاي  فشار خون ثانویه گویند که از مهمترین علل آن بیماري

  شود؟ باالمی فشارخون باعث عاملی چه●

وجودي که علت فشار خون باال کامال شناخته نشده است، محققین عواملی را در افزایش  با شد، گفته که همانطور
این عوامل مستعد شامل ارث، جنس، سن، نژاد، چاقی و حساسیت به : دانند شانس ابتال به فشار خون باال دخیل می

مصرف زیاد الکل،مصرف : شامل رسد در ایجاد فشار خون باال نقش دارند، سایر عواملی که به نظر می. باشند سدیم می
  هاي ضد بارداري و زندگی بدون فعالیت و تحرك است  قرص

  رساند؟ می آسیب بدن به باال فشارخون چگونه▪
ه آن با عمد اثرات از یکی که برساند آسیب شما بدن به مختلف راههاي از قادراست کنترل عدم درصورت باال فشارخون

تر از مقدار طبیعی براي  باشد زیرا از آنجا که قلب مجبور به انجام کار سخت ها می شریانافزایش بار اضافی بر قلب و 
قلبی که مختصري بزرگ شده، ممکن است عملکردي طبیعی . شود باشد، بنابراین به تدریج بزرگ می مدت طوالنی می

بدن را پاسخگو باشد که به این  داشته باشد ولی اگر به صورتی بارز بزرگ شود، ممکن است به سختی بتواند نیازهاي
همچنین فشار . یابد احتمال حمالت سکته مغزي نیز با وجود فشار خون باال افزایش می. گویند وضعیت نارسایی قلبی می

  .ها آسیب برساند خون باالي کنترل نشده قادر است به کلیه

  :غذایی رژیم▪
 شما وزن اگر. هستند نیز چاق دارند، باال فشارخون که مردم از بسیاري دهد می نشان آمار
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 رابه مناسب رژیم تواند می پزشک. کنید کم را وزنتان داده، کاهش را کالري مصرف باید بیشتراست، مطلوب میزان از
  .نماید توصیه شما

ن به غالبا با کاهش وزن، فشار خو. اگر رژیم غذایی به شما داده شد، به طور جدي آن را پیگیري و به آن عمل نمایید
چاق بودن یک خطر کلی براي سالمتی است بنابراین با کاهش وزن نه تنها به . طور خود به خود پایین خواهد آمد

گاهی کاهش مصرف . هاي سالمتی خود نیز کمک خواهید کرد کنید، بلکه به دیگر جنبه کنترل فشار خونتان کمک می
پزشک ممکن است یک رژیم غذایی با محدودیت نمک به لذا . تواند به کاهش فشار خون کمک نماید می) نمک(سدیم 

  .شما توصیه کند
  : دارو ▪
 حد تا را خون فشار تواند نمی هم ورزش و فعالیت میزان در تغییرات دیگر و نمک محدودیت وزن، افراد،کاهش برخی در

برخی از این داروها از . باشد ی براي کنترل فشار خون نیاز به دارو میوضعیت چنین درصورت. دهند کاهش مطلوب
ها فشار خون را کاهش  و برخی دیگر با گشاده کردن عروق و جلوگیري از انقباض شریان) نمک(طریق دفع آب و سدیم 

  .دهند می
لذا در . البته پاسخ هر فرد به دارو متفاوت است. هاي اولیه، دارو فشار خون را کاهش خواهد داد در بیشتر فشار خون
ز به دارو دارید، ممکن است مدت زمانی الزم باشد تا پزشک با تجویز داروهاي مختلف بهترین راه را صورتی که شما نیا

 .براي کنترل فشار خون شما بیابد
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  انواع چربی هاي خون
 

 آیا تا به حال فکر کرده اید که آزمایش اندازه گیري چربی خون چیست؟ 
 گلیسیرید چیستند؟و تري  HDL  ،LDLآیا می دانید کلسترول ، 

 آیا می دانید کلسترول چگونه به وجود می آید؟
 :کلسترول به دو طریق در بدن به وجود می آید

می سـازد و  کبـد بیشـترین کلسـترول را   . بدن خودش کلسترول می سـازد .-1
  .میلی گرم می باشد 1000مقدار آن، روزانه در حدود 

انجمـن قلـب   . لبنیـات  ومـاهی   قرمز، مرغ،گوشت  :مواد غذایی از جملهکلسترول وارد شده به بدن، از طریق خوردن  -2
 .میلی گرم کلسترول مصرف کند تا دچار بیماري نشود 300آمریکا توصیه کرده است که هر فرد باید روزانه کمتر از 

تخـم  و زرده  داراي کمترین مقدار کلسـترول آجیل و غالت ، روغن هاي گیاهی، که میوه ها و سبزیجاتالزم به ذکر است 
  .و گوشت ها داراي بیشترین مقدار کلسترول هستندمرغ 

  .بدن ما نیاز به کلسترول دارد تا بتواند اعمال خود را به درستی انجام دهد
  

 :و تري گلیسیریدHDL،LDLکلسترول، 
لیپـوپروتئین  . (کلسترول در خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها وارد سلول مـی شـود و از آن خـارج مـی گـردد     

. وجود کلسترول در کبد، نخاع و مغز ضـروري اسـت  .) ترکیبی از پروتئین و چربی است و چربی را در خون حمل می کند
و جذب ویتامین هـاي محلـول در چربـی    Dویتامین خت کلسترول در ساخت و نگه داري سلول ها، برخی هورمون ها، سا

  .نقش دارد
  .میلی گرم در دسی لیتر است 200مقدار مناسب کلسترول کمتر از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٢٥ 
 

HDL  معـروف مـی باشـد    "کلسترول خـوب "یا لیپوپروتئین با چگالی باال به نام. HDL 
ایـن نـوع لیپـوپروتئین،    . داراي مقدار زیادي پروتئین و مقدار کمی کلسترول مـی باشـد  

  .کلسترول را از خون برمی دارد و به کبد می برد
HDL میلی گـرم در دسـی لیتـر    40کمتر از ( از قلب محافظت می کند و مقدار کم آن (

برابـر و   HDL مقدار مناسـب  .باشدبیماریهاي قلبیدر خون می تواند یکی از عوامل ایجاد 
 .ی باشدمیلی گرم در دسی لیتر م 60یا بیشتر از 

LDL شـناخته مـی شـود    "کلسترول بد"ا لیپوپروتئین با چگالی کم به نام ی. LDL  داراي
حمـل کلسـترول و    LDL وظیفـه . مقدار زیادي کلسترول و مقدار کمی پروتئین می باشد

  .دیگر چربی ها در خون است
مغز و به دنبال آن بروز بیمـاري  در خون می تواند باعث باریک و سخت شدن رگ هاي تغذیه کننده قلب و  LDL افزایش

 .میلی گرم در دسی لیتر است 100کمتر از  LDL مقدار مناسب .هاي قلبی و مغزي شود
اگر کالري زیادي وارد بدن شود، بدن مقدار اضافی کالري را بـه  . تري گلیسیرید، همان چربی است که در غذا وجود دارد

، عـدم تحـرك، سیگارکشـیدن   واضـافه وزن،  چـاقی   .خیره می کنـد تري گلیسیرید تبدیل کرده و در سلول هاي چربی ذ
  .دو داشتن رژیم غذایی پرکربوهیدرات از عوامل افزایش دهنده تري گلیسیرید خون می باشالکل مصرف

 .میلی گرم در دسی لیتر می باشد 150قدار مناسب تري گلیسیرید کمتر از م
 .پایینی خواهد داشت HDL باال و LDLفردي که داراي تري گلیسیرید باالست، 

  
 برخی از آزمایش ها براي اندازه گیري کلسترول خون

  LDLمیلی گرم در دسی لیتر باشـد و مقـدار   50خونش  HDL به طور مثال اگر شخصی مقدار:LDL  به HDL نسبت. -1
بـاالتر از   LDL  بـه  HDL اگر نسـبت . خواهد شد 0/33 برابر LDL  به HDL میلی گرم بر دسی لیتر باشد، نسبت 150آن 
 .باشد، نشان دهنده این است که شخص در حالت طبیعی قرار دارد0/4

 .برسانیم تا از نازك شدن رگ ها جلوگیري نماییم 1به  2/5 را باید به میزانHDL  بهLDL  نسبت -2
ردسـی  میلـی گـرم ب   200به این ترتیب است که اگر شخصی مقدار کلسترول کامل خونش  HDL نسبت کلسترول به -3

خواهـد   1بـه   5آن برابـر   HDL میلی گرم بر دسی لیتر باشد، نسبت کلسترول به 40آن شخص  HDL لیتر باشد و مقدار
 .برسانیم 1به  3/5 براي جلوگیري از بیماري قلبی باید این نسبت را به کمتر از. بود
  

 چه باید کرد؟ LDL براي کاهش مقدار
 .یداز مصرف زیاد چربیها و کلسترول دوري کن •
 .از افزایش کالري دریافتی بپرهیزید •
 .تحرك و فعالیت بدنی را زیاد کنید •
  .وزن خود را ثابت نگه دارید •
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 :به این نکات توجه کنید HDL براي افزایش مقدار
 .دقیقه ورزش کنید 20بار در هفته و هر بار حداقل  3 •
 .دوري کنید) روغن نباتی جامد(و هیدروژنه ) گوشت ها و لبنیات پرچرب(از مصرف چربی هاي اشباع  •
لکه اجازه دهید تـا بـا رژیـم    ب .عی نکنید با رژیم هاي الغري بسیار کم کالري، وزن خود را سریعا کاهش دهیدس •

   .غذایی صحیح، وزنتان کم شود
  

 :براي کاهش کلسترول خون این موارد را رعایت کنید
ري ، در به جاي تماشا کردن تلویزیون و انجـام بـازي هـاي کـامپیوت     •

بـه  . تیم هاي ورزشی شرکت کنید و یا به کالس هاي ورزشی برویـد 
 .طور کلی، از یکجا نشستن جدا دوري کنید

  .را کمتر مصرف کنیدغذاهاي آمادهو چرب و   پرکالريتنقالت  •
  .مراقب باشید تا دچار چاقی نشوید •
  .از مصرف نوشیدنی هاي الکلی خودداري کنید •

  
  چه باید کرد؟براي کاهش تري گلیسیرید 

 .ورزش کنید •
 .ژیم غذایی کم چربی داشته باشیدر •
 .از لبنیات کم چرب استفاده کنید •
 .چربی هاي گوشت و پوست مرغ را دور بیاندازید •
 .درست کنیدزیتونکانوال ،ذرت و : غذاي خود را با روغن هاي گیاهی از قبیل •
 .را زیاد مصرف کنیدپرفیبر  غذاهاي •
 .شیرین خودداري کنید یهاينوشیدناز مصرف شیرینی و  •
 .از نوشیدن الکل دوري کنید •
رخوري نکنید • پ.  
 .با چنگال و آهسته غذا بخورید و غذایتان را خوب بجوید •
 .وزن خود را متعادل نمایید •
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  و راههاي درمان آن کم خونی

یـا مقـدار هموگلـوبین موجـود       گلبول هاي قرمـز  کم خونی وضعیتی است که درآن ، تعداد یا اندازه
درخون کاهش یافته و تبادل اکسیژن و دي اکسید کربن بین خون و سلول ها دچار اختالل می شود 

ریزي ، ناهنجـاري هـاي ژنتیکـی ،     از علل ایجاد کننده کم خونی می توان کمبودهایتغذیه اي، خون. 
خونی هاي تغذیه اي ، کم خونی  از کممنظور . یا مسمومیت هاي دارویی را نام برد  بیماریهاي مزمن 

 . مواد مغذي ایجاد می شوند هایی است که در اثر دریافت کم 

از مهم ترین مواد غذایی جهت خون سازي ، که کمبود آن در خون بدن موجب بروز کم خـونی مـی   
ز فقر آهن یکی از شایع ترین نـوع  و اسید فولیک اشاره کرد که از بین آنها کم خونی ناشی ا B12شود می توان به آهن ، ویتامین

  . اي است کم خونی تغذیه
 

 کم خونی ناشی از فقر آهن

فقرآهن یکی از شایع ترین اختالالت تغذیه اي در کشور هاي در حال توسعه و مهمترین نوع کم 
خونی تغذیه اي در کودکان و زنان ، در سنین باروري است که با ایجاد گلبول هاي قرمز کوچـک  

اگر چه پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی کم خـونی  . میزان هموگلوبین مشخص می شود و کاهش 
فقرآهن به صورت کمی محاسبه نشده ولی الزم است به این نکته توجـه شـود کـه ایـن بیمـاري      

ادران و سبب اتالف منابع و مراقبت هاي بهداشتی ، کاهش بهره وري در اثرافزایش میـزان مـرگ و میـر ، ابـتال بـه بیمـاري در مـ       
یزان نیاز به آهن براساس سـن ، جـنس و   م. کودکان و باالخره کاهش ظرفیت جسمی و روانی در بخش بزرگی از جامعه می شود

  .وضعیت فیزیولوژیکی افراد متفاوت است
 

 عالئم کم خونی ناشی از فقر آهن

  : بعضی از عالئم کم خونی آهن عبارتند از

سـرگیجه و  ، تفـاوتی  بـی ، خسـتگی زودرس ،  پلک چشم پریدگی زبان و مخاط داخل لب و رنگ
، خواب رفتن و سوزن سـوزن شـدن دسـت هـا و پاهـا     ، سردرد

  در کم خونی هاي شدید گود شدن روي ناخن، حالت تهوع
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 درمان کم خونی ناشی از فقر آهن

بهتـرین و کـم خطرتـرین راه     براي درمان کم خونی چند روش وجود دارد که بهترین و کم خطرترین آنها اسـتفاده مـی شـود ؛    
درمان با نمک هاي ساده آهن ، چون سولفات فرو خوراکی ، کامالً مـوثر بـوده و بـه شـکل     . استفاده از مکمل هاي خوراکی است 

خـالی مصـرف شـوند ،     چنانچه این قرص ها بـا معـده    . مصرف آن ها باید تا چند ماه ادامه یابد قرص ، کپسول یا مایع است که 
 .بهتر و بیشتر صورت می گیرد ولی در این حالت سبب تحریک معده و بروز مشکالت گوارشی خواهند شدجذب آنها 

عوارض گوارشی ، ناشی از مصرف آهن نظیر تهوع ، دل پیچه ، سوزش قلب ، اسهال یا یبوست را می توان به حـداقل رسـاند ؛ بـه    
بهتر است قرص آهن ، . تا به حد مورد نیاز بدن برسد  آن افزود شرطی که آهن را به میزان کم مصرف کرده و به تدریج به میزان

 .آخر شب قبل از خواب استفاده شود تا عوارض ناشی از آن کاهش یابد

البتـه  . به همـراه آهـن پیشـنهاد مـی گـردد       Cبه همین دلیل معموالً مصرف ویتامین. جذب آهن را افزایش می دهد C ویتامین
 .به میزان آهن قابل جذب در غذا نیز توجه کردعالوه بر درمان دارویی باید 

آهن موجود در پروتئین هـاي حیـوانی ماننـد گوشـت گـاو،      . جذب آهن غذا ، اغلب تحت تأثیر شکل آهن موجود در آن می باشد
ن آهـ ( بیشتر جذب می شود در حالیکه جذب آهن پروتئین هاي گیاهی مانند سبزي ها و میـوه هـا   ) آهن هم( ماهی و پرندگان 

مصـرف  . را بیشتر می کنـد ) آهن غیرهم( جذب آهن سبزي ها و میوه هاCباید توجه داشت که ویتامین.کم تر می باشد ) غیر هم
 .درصد کاهش دهد 50چاي همراه یا بالفاصله بعد ازغذا نیز می تواند جذب آهن را تا 

  

 منابع غذایی آهن دار

دار عبارتنداز جگـر، قلـوه، گوشـت قرمـز، مـاهی،       منابع غذایی آهن 
زرده تخم مرغ، سـبزیهاي داراي بـرگ سـبز تیـره ماننـد جعفـري،       

هـاي خشـک    مثل عدس و لوبیا، همچنـین میـوه  اسفناج و حبوبات 
  .هاي روغنی بخصوص برگه زردآلو و دانه) برگه ها(
 

  آنها  عوامل افزایش دهنده جذب آهن و منابع غذایی
کـه درآلـو،    Cویتـامین ( سـیتریک و اسـید اسـکوربیک    اسـید  . -1

خربزه، ریواس، انبه، گالبی، طالبی، گل کلم، سبزي ها ، آب پرتقال، لیمو شیرین ، لیمو ترش، سیب و آنانـاس وجـود دارنـد، مـی     
 )توانند عوامل افزایش دهنده جذب آهن در بدن باشند
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نی، چغندر، کدو تنبل ، گوجه فرنگی، کلم پیچ و شـلغم موجـود اسـت ،    اسید مالیک و اسید تارتاریک که در هویج ، سیب زمی -2
 .سبب افزایش جذب آهن می شود

  .محصوالت تخمیري مثل سس سویا نیز در این دسته از عوامل گنجانده می شوند -3

 : توصیه هاي زیر را به کار بندید

  .استفاده از غذاهایی که غنی از آهن می باشند. -1

مثل پرتقال، گریپ فروت، کوجه فرنگـی،  ( منابع غذایی حاوي ویتامین در هر وعده غذایی ، جهت جذب بهتر آهن فاده از است -2
  )کلم، فلفل سبزو لیمو ترش

 . اندن گوشت قرمز، ماهی یا مرغ در برنامه غذاییگنج -3

 پرهیز از مصرف چاي و قهوه همراه یا بالفاصله بعد از غذا -4

 رشی و یبوستبرطرف کردن مشکالت گوا -5

  )مثل مصرف مواد غیر خوراکی مانند خاك ، یخ( تصحیح عادات غذائی غلط  -6
 مشاوره با پزشک و متخصص تغذیه جهت پیش گیري به موقع و یا بهبود کم خونی -7

 استفاده از نان هایی که از خمیر ورآمده تهیه شده اند -8

 .خشک و کشمش که منابع خونی از آهن هستند استفاده از خشکبار مثل توت خشک ، برگه آلو، انجیر -9

 . استفاده ازغالت و حبوبات جوانه زده -10

 .شست وشو و ضد عفونی کردن سبزیها -11

  شستن کامل دست ها با آب و صابون  -12
 .مصرف روزانه یک قرص آهن از پایان ماه چهارم بارداري تا سه ماه پس از زایمان در زنان باردار -13

  . سالگی در کودکان 2قطره آهن هم زمان با شروع تغذیه تکمیلی تا پایان مصرف  -14
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  واریس 
وریدهاي واریسی معموال بصورت طنابهایی برجسته و آبی رنگ درست 

در هر قسمتی از بدن می توان این . زیر سطح پوست دیده می شوند
و پیچ وریدهاي متورم . وریدها را دید، اما بیشتر پاها درگیر می شوند

در پیچ قابل رویت که گاهی به وسیله مویرگ هاي پرخونی به نام 
وریدهاي با نماي عنکبوتی شکل احاطه شده اند، همان وریدهاي 

این وریدها دردناك و ظاهرا بد شکل هستند، .واریسی سطحی هستند
  .اما معموال بی ضرر هستند

  چیست؟  43علت واریس
به سراسر بدن می برند دیواره اي عضالنی و ضخیم دارند که داراي بافت  شریان ها که خون پر اکسیژن را از قلب

وریدها خون را از بدن به قلب برمی گردانند که دیواره آنها عضالنی است و شبکه اي از دریچه ها درون .االستیک است
  .آنها وجود دارد که فقط به سمت قلب باز می شوند

ریچه ها به نوبت باز می شوند تا خون حرکت کند و به جلو برود و بعد وقتی خون در وریدها به حرکت در می آید د
در وریدهاي واریسی ، این دریچه ها خوب کار نمی کنند به صورتی که خون در .بسته می شوند تا خون به عقب برنگردد

  .وریدها جمع می شود و عضالت براحتی نمی توانند خون را به سمت قلب حرکت دهند
که از یک دریچه به دریچه دیگر به جریان در آید به صورت جمع شده در ورید حرکت می کند، فشار خون به جاي این 

به دلیل این که . وریدي و احتمال احتقان ورید زیاد می شود و ورید متورم شده حالت پیچ در پیچ پیدا می کند
شتر از وریدهاي عمقی است ، چرا که وریدهاي سطحی عضالت دیواره اي قوي ندارند احتمال واریس در این وریدها بی

هر شرایطی که باعث فشار بیش از حد روي پاها یا شکم شود می تواند .دیواره عضالنی وریدهاي عمقی قوي تر است
  .شایع ترین فشار زمان بارداري ، در افراد چاق یا افرادي که طوالنی مدت می ایستند، وجود دارد. منجر به واریس شود
  ت؟ عالیم واریس چیس

رگهاي خونی برجسته به رنگ آبی تیره بخصوص در پاها درد پا، احساس سنگینی در پا و حساس شدن آنها که اغلب با 
موارد زیر را نیز به خاطر داشته باشید و در صورت بروز آنها حتما به .تورم پاها پس از ایستادن طوالنی مدت همراه است

وقتی پوست روي وریدهاي واریسی پوسته پوسته شد، زخمی شده تغییر اگر تورم بیش از حد یا :پزشک مراجعه کنید
  .ناشی از توقف خون در رگ وجود دارد) التهاب پوست(رنگ داد یا مستعد خونریزي شد احتمال ابتال به درماتیت 

                                                             
٤٣Varicose veins 
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ار ممکن است در این صورت براي اجتناب از گرفتاري بیشتر و پیشگیري از مشکالت جدي در گردش خون جراح ، ناچ
اگر وریدهاي واریسی قرمزرنگ هستند باید به پزشک مراجعه شود زیرا احتمال دارد به . به برداشتن وریدهاي مبتال شود

اگر بر اثر حادثه اي وریدهاي واریسی پاره یا بریده شوند براي کنترل خونریزي و . مبتال باشید) التهاب رگ(فلبیت 
  . پیشگیري از عوارض باید به پزشک مراجعه شود

  :درمان واریس
  .نوع خفیف واریس معموال به درمان نیاز ندارد 

وریدهاي .در این موارد در خانه با انجام کارهایی می توان درد و ناراحتی را تسکین داد
ممکن . واریسی سطحی به طور طبیعی به درمان نیاز ندارد، اما نباید از آنها غافل شد

راحتی براي بیمار جوراب هاي االستیک  است پزشک براي تسکین درد و فراهم کردن
  .مخصوص واریس را توصیه کند

این جوراب ها به عضالت پاي شما کمک می کنند که با تمرکز فشار در نزدیکی 
باید صبحها بعد از بیدار شدن و قبل از این که . وریدها خون را به سمت باال پمپ کنند

بستر که هستید پاها را بلند کنید و باال ببرید، سپس جورابها را  در. از بستر حرکت کنید، این جوراب ها را بپوشید
  . بپوشید

اگر احساس کردید پوست اطراف وریدهاي واریسی زخمی شده یا تغییر شکل داده اند یا اگر بدون نشانه هاي خارجی 
در . ال شده باشنداحساس درد مداوم دارید، حتما به پزشک مراجعه کنید؛ چراکه ممکن است وریدهاي عمقی شما مبت

اگر واریس خیلی اذیت کرد با چند روش می توان آنها را . بیشتر موارد الزم نیست وریدهاي واریسی برداشته شوند
  .برداشت

  چگونه می توان از تشکیل واریس جلوگیري کرد؟
کت درآمدن خون تناسب وزن و فعالیت بهترین راه براي قوي نگهداشتن عضالت پا و به حر. به طور منظم ورزش کنید

آب . از غذاهاي کم چرب ، کم نمک و کم شیرین استفاده کنید- .وزنتان را کنترل کنید و از چاقی بپرهیزید.در بدن است
  .زیاد بنوشید

اگر کارتان طوري است که باید در طول روز سرپا بایستید، هر از گاهی پاهاي خود را به حالت کشش درآورده و نرمش 
  . از مصرف دخانیات خودداري کنید-.یاد شود و فشار وریدي کاهش یابددهید تا جریان خون ز

اگر باردار هستید به جاي آن که -.تحقیقات نشان داده است سیگار باعث افزایش فشارخون و بدترشدن واریس می شود
وضعیت باعث  این. به پشت بخوابید روي پهلوي چپ بخوابید تا فشار وارده از رحم روي وریدهاي لگن به حداقل برسد

 .می شود جریان خون به جنین هم راحت تر برسد
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  :هفتمفصل 
  و بیماریهاي آن دستگاه گوارش
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  : قدمهم
سپس . هر چیزي که وارد معده شما می شود با آنزیمهاي درون معده مخلوط می گردد تا با اجزا ساده تري تجزیه شود 

مواد . مواد غذایی تجزیه شده جذب جریان خون شوند ، رود تا از آنجا این مخلوط از معده خارج شده و به روده ها می 
غذایی تجزیه شده از طریق جریان خون به سرتاسر بدن می روند و در اختیار سلولهاي بدن قرار می گیرند تا در آنها 

  .اجزا غذایی که جذب نمی شوند از بدن از طریق مدفوع دفع می گردند. مصرف شده و یا ذخیره شوند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  :گوارش
مواد  وتأمین شیمیایی هاي واکنش پیشبرد براي بدن زیرا است، ماندن زنده براي اساسی نیازهاي از یکی غذا خوردن

اما نکته مهم . کند دیده خود، از این طریق کسب انرژي می هاي آسیب هاي جدید و ترمیم بافت مورد استفاده در بافت



١٣٤ 
 

بنابراین الزم است . شوند استفاده کنند توانند از مواد غذایی به همان صورتی که خورده می ها نمی جا است که سلول این
هاي ریز درآیند و این همان کاري است که دستگاه گوارش در کنار  ها به صورت ملکول مواد غذایی براي استفاده سلول

  . رساند سایر وظایفش به انجام می
دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضاي مرتبط با آن تشکیل 

متر   9خورده به طول حدود  لوله گوارش یک لوله پیچ. شود می
شود و غذا در حین  است که از دهان شروع و به مقعد ختم می

این لوله شامل دهان، حلق، مري، . کند هضم شدن، از آن عبور می
. وده و مقعد استر هاي باریک و بزرگ، راست معده، روده

ها، زبان، غدد بزاقی،  دندان: ساختارهاي فرعی گوارشی عبارتند از
کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده؛ که به استثناي زبان و دندان، سایر 

  .ضمایم گوارشی با مواد غذایی تماس مستقیم ندارند
  دودي حرکات▪

 دیواره عضالنی بخش طولی و حلقوي الیه دو در که صاف عضله مختلف هاي الیه کمک به گوارش لوله حرکتی اعمال
 خودکار، عصبی دستگاه توسط و است غیرارادي عضالنی الیه این عملکرد. گیرد می سازند،انجام رامی گوارش لوله

هدف اصلی انقباضات غیر ارادي عضالت صاف، خرد کردن غذا و . شود هاي شیمیایی موضعی کنترل می پیام و ها هورمون
غذا در طول لوله گوارش به . با ترشحات گوارشی و جلو راندن مواد غذایی در طول لوله گوارش است مخلوط کردن آن

به این ترتیب که با اتساع لوله . شود وسیله توالی مداوم انقباضات عضالنی که حرکات دودي نام دارند، به جلو رانده می
شود و این حلقه  االتر از محل تجمع غذا منقبض میگوارش به خاطر تجمع غذا، روده تحریک و جدار روده در مناطق ب

  .گردد کند و باعث ایجاد حرکت دودي و راندن لقمه غذا به جلو می انقباضی به سمت جلو حرکت می
  دهانومري●
تر تبدیل  ها و زبان در طول جویدن، غذا را براي بلع به قطعات نرم و کوچک دندان. شود یند گوارش، در دهان آغاز میفرا
از جمله (هاي موجود در غذا  کنند و مواد موجود در بزاق، کربوهیدارت در عین حال، آن را با بزاق نیز مخلوط میو 

ورود غذا به مري آغاز حرکت غیر . راند در هنگام بلع، زبان لقمه غذا را از گلو به حلق می. کنند را تجزیه می) نشاسته
ه با یک سري حرکات دیگر و تغییراتی که از عضالت گردن حنجره شکل مري همرا حرکات رودي. ارادي لقمه غذا است

. گردد غذا به راحتی ابتداي لوله گوارش به سمت معده سر بخورد شود باعث می ایجاد می) گلوت اپی(و زبان کوچک 
اً پس از آن مجدد. دهد شود و به غذا اجازه عبور می ي عضالنی انتهاي مري با رسیدن حرکات رودي شل می دریچه

  .کند گردد و از بازگشت غذا به داخل مري جلوگیري می منقبض می
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  معده▪
دار زیادي از غذا در یک وعده مق مصرف امکان ترتیب بدین. شود انبارمی معده در و رود می معده داخل به مري از غذا

دي غذا و تحویل تدریجی انبارسازي مقادیر زیا: گیرد، که عباتند از در معده سه کار عمده صورت می. میسر خواهد شد
آن به دوازدهه، مخلوط کردن غذا با ترشحات معده و ایجاد سوپ معدي و تخلیه آهسته مواد غذایی به روده باریک 

  .اي مناسب جهت هضم و جذب روده
  . گیرد قرار می) گویند که به این مایع شیره معده می(هاي معدي  غذا در معده تحت تأثیر مایع مترشحه از سلول

ها  در عین حال هضم پروتئین. شوند ها در نتیجه عمل شیره معده هضم می ها و چربی ها، پروتئین شی از کربوهیدراتبخ
  .اند، در روده تسهیل خواهد شد تري تقسیم شده هاي معدي به قطعات کوچک که بر اثر آنزیم

مواد غذایی غنی از . شوند یه میساعت پس از خوردن غذا، محتویات معده به تدریج به داخل دوازدهه تخل 6تا  2
کنند؛ در حالی که غذاهاي حاوي پروتئین، مدت بیشتري در معده  کربوهیدرات مدت زمان کمتري در معده توقف می

  . مانند می
  کوچک روده▪

شوند،  هایی که از جدار روده آزاد می در روده کوچک، آنزیم. پذیرد مرحله نهایی هضم در بقیه روده کوچک صورت می
هاي  کنند، به طوري که بتوانند از جدار روده وارد شبکه رگ مواد غذایی را به واحدهاي شیمیایی کوچکی تبدیل می

  .خونی اطراف آن شوند
ها و آب است؛ به طوري که  ، ویتامین)ها ها،کربوهیدرات ها، چربی پروتئین(ي باریک جذب مواد غذایی  کار اصلی روده

مواد غیر قابل هضم یا غیر قابل جذب در روده . گیرد ایی در روده باریک انجام میدرصد از جذب مواد غذ 90حدود 
  .رسند مانند و به روده بزرگ می نخورده باقی می  باریک، دست

که سوپ معدي را با ترشحات گوارشی  رساند؛ یکی این روده باریک با حرکات عضالت خود دو وظیفه مهم را به انجام می
که سوپ معدي را از دوازدهه به سمت روده  دهد و دیگر این آن را با جدار روده افزایش می کند و تماس مخلوط می

  . کشد ساعت طول می 4تا  2راند که این کار حدوداً بین  بزرگ به جلو می
  بزرگ روده▪

عملکرد اصلی روده بزرگ جذب آب، یون سدیم و تعدادي مواد معدنی دیگر 
ع به موقع مدفوع نیز از اعمال مهم روده همچنین انبارسازي مواد و دف. است

شود، با این تفاوت که نیمه ابتدایی روده بزرگ بیشتر در  بزرگ محسوب می
  .عمل جذب و نیمه انتهایی آن بیشتر در انبارسازي مواد دخیل هستند

 3تا  1اي آن است که به میزان  یکی از حرکات مهم روده بزرگ، حرکات توده
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شود و محتویات روده بزرگ را با قدرت به سمت  طی ساعات اول پس از صرف صبحانه ایجاد میبار در روز و به ویژه 
  . گردد روده و اتساع آن، عمل دفع آغاز می کند که پس از ورود مواد دفعی به راست جلو و مناطق انتهایی روده منتقل می

  کبد،کیسهصفراولوزالمعده▪
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ساخت براي گوارشی محصوالت از کبد .کنند می کمک غذا شیمیایی تجزیه به لوزالمعده، و صفرا کیسه بد،ک

کبد . کند کننده خون استفاده می و عوامل لخته) ندکن می کمک ها عفونت با مقابله به که( ها پادتن مثل هایی پروتئین
د که این مواد در کیسه کن کند و مواد اضافی را به صورت صفرا دفع می هاي خونی فرسوده را تجزیه می همچنین سلول
، کیسه صفرا را )اولین قسمت روده کوچک(ورود غذا به دوازدهه . ها نقش دارند شوند و در گوارش چربی صفرا ذخیره می

کننده قدرتمندي  مایعات گوارش  لوزالمعده،. کند تا از طریق مجراي صفراوي، صفرا را به درون دوازدهه بریزد تحریک می
اي که  کننده این مایعات، همراه با مایعات گوارش. شوند ر هنـگام ورود غذا به دوازدهـه، وارد آن میکند که د را ترشح می

کنند تا مواد غذایی به موادي قابل جذب خون شدن تجزیه گردند  شوند، کمک می به وسیله سطح داخلی روده تولید می
 .شوند و به کبد برده 

  ...آسیبهاي وارده بر دستگاه گوارش خواهیم پرداخت در ادامه به برخی از مهمترین بیماریها و
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  آپاندیسیت 
  روده  قسمت  از اولین  که  آپاندیس شکل کرمی زایده ازالتهاب است عبارت 44آپاندیسیت

  ندارد، ولی  اي شده کار شناخته  هیچ  آپاندیس. گیرد منشاء می  سکوم  نام  به  بزرگ
  نفر دچار آپاندیسیت  یک  نفر جمعیت 500هر  از  هر ساله. شود می  بیماري  باعث
  درد شکمی  که  در مورد هر فردي. بسیار متغیر هستند  آپاندیسیت  عالیم. شود می

در هر   بیماري  این. حتماً باید مدنظر باشد  دارد، آپاندیسیت  نشده  داده  تشخیص
  در سنین  حداکثر بروز بیماري.  نادر است  سال 2یر ز  ، اما در کودکان) بیشتر از زنان  در مردان(دهد   تواند رخ می  سنی

  .  است  سالگی 24-15
   شایع عالیم●
درد . کند می  مکان  نقل  راست  در سمت  شکم  تحتانی  قسمت  شود و تدریجاً به می  شروع  ناف  از نزدیک  که  دردي) 1 
بیمار   تر توسط دقیق  آن  مکان  که  طوري  آید به در می  کامالً مشخص  صورت  به  مبهم  شود و از حالت می  مداوم  کم کم

 . شود ، بدتر می ، یا لمس رفتن  ، راه ، عطسه ، سرفه عمیق  ، تنفس درد با حرکت. شود می  داده  نشان

    استفراغ  و گاهی  تهوع) 2
  گاز   در دفع  و ناتوانی  یبوست) 3
  )  گاهی(  اسهال) 4
  . گردد آغاز می  از سایر عالیم  پس  ، که شدت  کم  تب) 5
  اي ، معموالً در نقطه راست  در سمت  شکم  تحتانی  ناحیه  لمس  هنگام  تشدید درد به) 6

  .  لگن  استخوان  باالیی  برجستگی  به  مسیر ناف  سوم  حدود یک
موارد،   در بعضی. خود باشد  طبیعی  در جاي  آپاندیس  کند که می  صدق  زمانی  فقط  توصیف  این  باشید که  داشته  توجه(

  ) شود می  تشخیص  شدن  مشکل  باعث  این  ، که است  شده  دیگر واقع  در جاي  آپاندیس  نوك
  )  انتهایی  در مراحل(  شکم  تورم) 7
    سفید خون  تعداد گلبول هاي  افزایش) 8
   علل●

.  گوارش هموجوددرلول هاي باکتري ،معموالًتوسط نامشخص دلیل به عفونت 
فشار وارد   آن  به  از بیرون  که  غیرطبیعی  بافتی رشته یایک گوارشی عبوردرلوله درحال محتویات توسط است ممکن آپاندیس

  . شود پر می  و از چرك  گشته  و ملتهب  شود، متورم می  عفونی  آپاندیس  که  زمانی. آورد، مسدود شود می

                                                             
٤٤Appendicitis 
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  موردانتظار عواقب●
  . مرگبارخواهدبود آپاندیس شدن نشود،پاره اگردرمان.  است درمان قابل معموالًباجراحی 

   احتمالی عوارض●
  . شود می  تر بیشتر دیده در افراد مسن  عوارض  این. ، و پریتونیت آبسه  ، تشکیل آپاندیس  شدن  پاره) 1 
  باال   یا خیلی  پایین  خیلی  در سنین  خصوص  ، به عالیم  بودن  یا نامعمول  بودن  کم  علت  ، به درست  تشخیص  عدم) 2
    آبسه  تشکیل )3
  
  داروها●
  . نکنید  ضددرد استفاده  ، یا داروي ، تنقیه مسهل  هرگز از داروي) 1 
  ر شدنت مشکل  نیز باعث  درد یا تب  دهنده  تخفیف  شوند، و داروهاي  آپاندیس  پارگی  توانند باعث می  مسهل  داروهاي) 2

  . شوند می  تشخیص
  . شوند تجویز می  از جراحی  ضددرد پس  داروهاي) 3
  . شود باشد آنتی بیوتیک نیز تجویز می  اگر عفونت وجود داشته) 4
  . شوند  توصیه  از یبوست  جلوگیري  براي  مدفوع  هاي کننده دارد نرم  امکان) 5
  
   غذایی رژیم●
باشد،   معده خالی  که  وقتی. بپرهیزید  و آشامیدن  از خوردن  است  نشده  داده  تشخیص  آپاندیسیت  که  تا زمانی) 1

  . بشویید  خود را با آب  هستید، دهان  تشنه  اگر خیلی. خطرتر خواهد بود بسیار بی  جراحی  عمل  براي  بیهوشی
   .شود آغاز می  جامدات  رژیم  تدریج  و به  مایعات  ، ابتدا رژیم از عمل  پس )2
  نمود؟ مراجعه پزشک به باید شرایطی چه در●
  . را دارید  آپاندیست  تان عالیم  خانواده  از اعضاي  اگر شما یا یکی) 1
  : دهد  رخ  از جراحی  یا پس  از موارد زیر قبل  اگر یکی) 2
  سانتیگراد   درجه 38از   یا بیش  مساوي  تب) 3
    مداوم  استفراغ )4
    درد شکمی  افزایش) 5
    غش) 6
    شده  استفراغ  یا محتویات  وجود خون در مدفوع) 7
  یا سردرد  منگی) 8
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  بیماري هپاتیت
  چرا کبد شما اینقدر مهم است؟

کبد شما یکی از مهمترین اعضاي بدن است، کبد نقش حیاتی در زندگی شما 
کبـد  . خوریـد  وظیفۀ اولیه کبد تصفیه هر چیزي است که شما می. کند ایفا می

کند و میکروبها و سایر مـواد سـمی را از خـون     مراقبت از عفونتها کمک میدر 
همچنـین کبـد   . کنـد  شما خارج کرده و بـه حفـظ سـالمت شـما کمـک مـی      

مسئولیت ذخیره انرژي براي به حرکت در آوردن عضالت و کنترل قنـد خـون   
  .و تنظیم کلسترول و نیز مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر است

  تیت چیست؟هپا
شود که منجر بـه تـورم    هپاتیت ویروسی در اثر ویروسهاي مختلفی ایجاد می. شود به التهاب و تورم کبد هپاتیت گفته می

تواننـد آسـیب کبـدي     می Bو  Cهپاتیت . باشند می C, B ،Aهاي  مهمترین انواع هپاتیت ویروسی هپاتیت. شوند کبد می
  .مزمن ایجاد کنند

  
  )A(هپاتیت ویروسی 

HAV  شود کـه هـر سـاله     زده می تخمین. شود با خوردن غذا یا نوشیدن آبی که با ترشحات انسانی آلوده شده ایجاد می
در کشور ما نیز اکثر افـراد تـا   . شوند می Aنفر دچار هپاتیت  000/150در آمریکا 

  .گیرند سالگی در معرض این ویروس قرار می 35سن 
  است؟  Aچه کسی در خطر ابتال به هپاتیت 

  :دهند را افزایش می Aموارد زیر احتمال ابتال به هپاتیت 
  زندگی کردن در خانه فرد مبتال•
  Aپرستاري از بیمار مبتال به هپاتیت •
  تماس جنسی با فرد مبتال•
  .در آنجا شایع است Aمسافرت به مناطقی که هپاتیت •
    .کسانی که از نظر شغلی با مواد غذایی سروکار دارند•
 . برند افرادي که سوزن سرنگهاي آلوده را به کار می•

  کدامند؟ Aعالیم عفونت با هپاتیت 
شود ممکن اسـت هـیچ شـکایتی نداشـته باشـد       آلوده می Aهمانند سایر ویروسهاي مسبب هپاتیت، فردي که با هپاتیت 

شـبیه آنفلـوآنزا از قبیـل    بهـر حـال، بعضـی از آنهـا عالیـم      .سال صـادق اسـت   2هاي زیر  این موضوع بخصوص براي بچه
مدفوع سـفید  ، ادرار پررنگ:شوند عبارتند از عالیمی که کمتر دیده می. خستگی، تهوع، استفراغ و درد در ناحیه کبد دارند

  ).یابند ماه بهبود می 6بیشتر افراد حداکثر ظرف (؛ تب، رنگ
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  Bویروس هپاتیت 
. تـر از ایـدز اسـت    این بیماري شایعتر و بسیار مسري. شود ترین انواع هپاتیت را سبب می یکی از جدي Bویروس هپاتیت 

میلیون نفر آلوده بـه ایـن ویروسـند و از ایـن      2آلوده هستند و در کشور ما حدود  HBVمیلیون آمریکایی با  2/1تقریباً 
بیمـاران بـه یـک بیمـاري مـزمن      % 5ممکن است در حدود  Bهپاتیت . اند شده Bتعداد سیصد هزار نفر مبتال به هپاتیت 

و سـرطان  ) فرسـودگی کبـد  ( اگر بدون درمان رها شود، خطر بروز سیروز . تبدیل شود) کشد ماه طول می 6که بیش از (
  .یابد کبد افزایش می

  است؟ Bچه کسی در معرض ابتال به بیماري هپاتیت 
افـرادي کـه از نظـر جنسـی     ، کـارگزاران بهداشـتی  : سـتند عبارتنـد از  ه Bافرادیکه در معرض آلودگی با ویروس هپاتیت 

افـرادي کـه خـون یـا     ، انـد  ي کـه خـالکوبی کـرده   دافـرا ، کننـد  کسانیکه از مواد مخدر تزریقی اسـتفاده مـی  ، بندوبارند بی
ه هسـتند  افرادي که در تمـاس نزدیـک بـا شـخص آلـود     ، بیماران هموفیلی، هاي خونی آلوده دریافت کرده باشند فرآورده

تقریباً در یک سوم مـوارد منشـأ عفونـت ناشـناخته     . کسانی که با شخص آلوده تماس جنسی دارند) مثل اعضاي خانواده(
  .ماند باقی می

  چه چیزهایی هستند؟ Bعالیم هپاتیت 
: از قبیل اما بعضی افراد عالیم شبیه آنفلوآنزا. گیرند عالیم و شکایات مشخصی ندارند می Bبیشتر افرادي که هپاتیت 

: شوند عبارتند از عالیمی که کمتر دیده می. اشتهایی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستگی و درد شکم خفیف دارند بی
 .، تنها راه براي کشف افراد مبتال انجام آزمایش خون است)یرقان(ادار پررنگ و زرد شدن پوست و چشمها 

  
  Cویروس هپاتیت 

ــه  5/3تقریبــاً  در ایــران حــدود . هســتند HCVمیلیــون آمریکــایی مبــتال ب
ایـن نـوع هپاتیـت در بیشـتر     . نفر به ایـن ویـروس آلـوده هسـتند     000/200

مزمن، اگر بدون درمـان رهـا شـود     Bهمانند هپاتیت .شود مبتالیان مزمن می
، شانس زیـادي بـراي تبـدیل بـه سـیروز، سـرطان کبـد یـا         C هپاتیت مزمن

هم اکنون نارسایی کبد بـدلیل هپاتیـت   . نارسایی کبد را خواهد داشتاحتماالً
C ترین دلیل پیوند کبد در ایاالت متحده است اصلی.  
  

  است؟  Cچه کسی در خطر آلودگی با هپاتیت 
  . نام برده شد Bنظیر آنهایی است که براي هپاتیت  Cراههاي ابتال به هپاتیت 

  
  چیست؟ Cعالیم هپاتیت 

اما بعضی افراد عالیمی شبیه انفلوآنزا دارند که . اند عالمت و شکایت مشخصی ندارند گرفته Cي که هپاتیت بیشتر افراد
  .اشتهایی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستگی و درد خفیف شکم یب :عبارتند از
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تنها راه کشف  Bهمانند هپاتیت . باشند شوند شامل ادرا پررنگ و زردي چشمها و پوست می عالیمی که کمتر دیده می
  .موارد مثبت از طریق آزمایش خون است

  
  رود؟  چه درمانی براي معالجه بیماري بکار می

در  Cو  Bدرمـان هپاتیـت مـزمن     پزشک ممکن است براي شما اینترفرون الفا تجویز کند که داروي ایمن و مؤثري براي
توانـد باعـث تـأخیر در پیشـرفت بیمـاري       الفا می شروع درمان با اینترفرون. باشد بیماران با بیماري کبدي جبران شده می

  .شود
هر چقدر شما سریعتر درمـان را شـروع کنیـد شـانس     . توان پیشگویی کرد که چه وقت بیماري پیشرفت خواهد کرد نمی

الفـا شـما بایـد     مندي کامل از درمان بـا اینترفـرون   به منظور بهره. یري از عوارض جدي بیماري داریدبیشتري براي جلوگ
  .دستورات پزشکتان را پیگیري کنید و درمان را به همان مدتی که او برایتان تحویز کرده است ادامه دهید

  
  تا از بعضی عوارض جانبی رها شوم؟  مچکار کن

  :از دستورات زیر پیروي کنید داورهاانبی براي رهایی از بعضی عوارض ج
  .توانند براي جلوگیري یا آرام بخشی نسبی تب و درد بکار روند ضد دردها از قبیل استامینوفن یا ایبوبروفن می) الف
  .الفا به هنگام خواب به شما اجازه خواهد داد تا در زمان بروز عالیم شبیه آنفلوآنزا خواب باشید تزریق اینترفرون) ب
  .بکوشید تا بیشتر استراحت کنید: انرژیتان را حفظ کنید) ج
  .قبل از درمان و طی درمان مایعات کافی بنوشید: به اندازه کافی مایعات بنوشید) د
  .از وجود مقدار کالري الزم در هر وعده غذایی اطمینان داشته باشید: غذاهاي متعادل بخورید) ه
  .فکري سالمی داشته باشیددورنماي : به چیزهاي مثبت فکر کنید) و

  
  توانم سایرین را آلوده کنم؟ آیا می

معمـوالً از طریـق تمـاس بـا خـون یـا        Cو  Bهپاتیـت  . تواننـد دیگـران را آلـوده سـازند     اکثر افراد مبتال به هپاتیـت مـی  
د دیگـر انتشـار   تراشی از فـردي بـه فـر    هاي خونی آلوده یا سوزن یا چیزهاي تیز دیگر از قبیل تیغ و ماشین ریش فرآورده
  .یابند

واکسن براي کمک بـه حفاظـت   . تواند منتقل شود با استفاده مشترك از مسواك یا سوهان ناخن می  Bهمچنین هپاتیت 
. پزشکان ممکن است توصیه کنند همه افـراد خـانواده شـما واکسـینه شـوند     . در دسترس است Bافراد در مقابل هپاتیت 

و در ایـن مـورد واکسـنی    . یابد طریق مادر به نوزاد یا سایر افراد خانواده انتشار می به ندرت از طریق جنسی، از Cهپاتیت 
  .وجود ندارد

  
  آیا هپاتیت بر روند زندگی من تأثیري خواهد داشت؟
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میلیـون نفـر در    4بـیش از  . اولین چیزي که باید به خاطر داشته باشید این است که تنها شما گرفتار این بیماري نیستید
میلیون نفر بـا ویرسـهاي هپاتیـت     5/2در کشور ما بالغ بر . حده با یکی از انواع هپاتیتهاي ویروسی آلوده هستندایاالت مت

  .آلوده هستند و بیشتر این افراد از مشکل خود مطلع نیستند
فقط همیشـه دارو را بـه همـراه    . توانید کار کنید وحتی مسافرت کنید الفا هستید، می اگر چه شما تحت درمان با انترفرون

طرز تلقی شما نسبت به بیماري و چگونگی پذیرش آن عواملی اسـت کـه وضـعیت شـما را تعیـین خواهـد       . داشته باشید
فقط به خاطر بسـپارید کـه صـبوري و    . ی شما بهتر خواهد بودتري داشته باشید وضعیت عموم هر چقدر دید مثبت. نمود

  .ببرید داروهاي تجویزشده پزشک معالج خودپایداري در درمان، به شما کمک خواهد کرد تا حداکثر بهره را از 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٣ 
 

 :اندوسکوپی

توان درون مري،  اي است که توسط آن می آندوسکوپ، وسیله
آندوسکوپهاي اولیه فقط از . عشر را مشاهده نمود معده و اثنی

سال پیش،  30چند آینه و عدسی ساخته شده بودند اما از 
آنها جاي خود را به دستگاههاي حاوي فیبرنوري دادند که با 

استفاده از آنها، تصاویر بسیار واضح و روشنی از درون بدن 
آندوسکوپهاي امروزي، بسیار پیشرفته بوده و . آید بدست می

آنها داراي . باشند بنابراین داراي قیمت زیادي هم می
این . مشاهده نمود) تلویزیون(توان بطور مستقیم از یک مانیتور  که تصاویر را میباشند  هاي ویدیویی نیز می دوربین

هایی براي ساکشن یا کشیدن مایع درون معده به خارج، فرستادن هوا به داخل معده و  آندوسکوپها همچنین داراي لوله
  . باشند یز مین) برداري یا بیوپسی تکه(برداري  بادکردن آن و عبور دادن وسایل خاصی براي نمونه

این آزمایش، بهترین راه . باشد ترین و مفیدترین راه براي بررسی علل مختلف سوءهاضمه می آزمایش آندوسکوپی، دقیق
  . ها و سرطان معده بوده و همچنین براي تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوري بسیار مفید میباشد تشخیص زخم

از آنجایی که الزم است در هنگام آندوسکوپی، معده شما خالی . اردانجام آندوسکوپی فقط به چند دقیقه وقت نیاز د
باشد، اگر قرار است آندوسکوپی در صبح انجام شود، شما باید بعد از اینکه شب قبل از آن شام خوردید، دیگر هیچ 

انجام شود، شما اگر هم قرار است آندوسکوپی در بعدازظهر . چیزي تا هنگام آندوسکوپی نخورید و به صورت ناشتا باشید
  . باید بعد از اینکه یک صبحانه سبک میل نمودید، دیگر هیچ چیزي تا هنگام آندوسکوپی نخورید

  براي انجام آندوسکوپی، شما باید راحت بوده و 
. حس کننده زده میشود تا چیزي احساس نکنید به گلوي شما یک اسپري بی. بر روي سمت چپ خود دراز بکشید

این کار باعث میشود که دندانهاي شما . چک محافظ در بین دندانهاي شما قرار داده میشودهمچنین یک قطعه کو
وقتی که شما آماده بودید، پزشک، سر آندوسکوپ را . آسیبی نبیند و نیز دندانهاي شما هم به آندوسکوپ صدمه نزنند

ن را قورت دهید، با این کار، مري باز شده خواهد که آ برد و از شما می روي زبان شما قرار داده و آن را به سمت گلو می
در طی این مدت، یک پرستار دایماً مراقب شما . رود و آندوسکوپ داخل آن میشود و سپس به سمت پایین و معده می

اي که در  مانند وسیله(کشد  مکننده بزاق شما را که در دهانتان جمع شده را بیرون می(خواهد بود و با یک ساکشن 
وقتی که سر آندوسکوپ وارد معده شد، از طریق یک لوله که در آندوسکوپ قرار دارد، معده ). وجود دارددندانپزشکی 

در صورت مشاهده موارد مشکوك، پزشک ممکن است اقدام به . باد میشود تا مشاهده داخل آن بهتر انجام شود
وقتی که کار پزشک تمام شد، . باشد د مینماید که این کار، کامالً بدون در) برداري یا بیوپسی تکه(برداري  نمونه
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  . آندوسکوپ به بیرون کشیده میشود
احساس فشار در گلو و گاهی : در طی انجام آندوسکوپی، اشکاالتی که ممکن است براي شما ایجاد شوند عبارتند از

ر هنگام داخل کردن د). به خاطر هوایی که به داخل معده فرستاده میشود(اوقات احساس ناراحتی در شکم و آروغ زدن 
  .نوك آندوسکوپ به سمت گلو، ممکن است شما یکی دوبار آروغ بزنید که این یک واکنش طبیعی میباشد
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  ریفالکس یا بازگشت اسید
توان یافت که پس از صرف یک وعده  کمتر فرد بزرگسالی را می

. سنگین غذایی احساس سوزش سر دل را تجربه نکرده باشد
اد زیادي از این مردم به طور مداوم یا گاهگاهی با این مشکل تعد

  . مواجه هستند
تر است اما این به  هرچند این مشکل در میان بزرگساالن شایع

معناي اختصاص این بیماري به بزرگساالن نیست چرا که شیوع 
شیرخواران را اصالً بدون . آن در میان نوزادان هم زیاد است

توان تصور  تابی پس از شیر خوردن نمی یباالآوردن و احساس ب
اگرچه بسیاري از این نوزادان با گذشت زمان و بدون نیاز به . کرد
هاي مختلف درمانی  یابند اما براي رفع مشکل تعدادي از این بیماران ناگزیر باید از شیوه گونه درمانی بهبود می هیچ

  .استفاده کرد
  هستم؟ 45بتال به رفالکسم من آیا●
  اغلب اوقات با هر یک از این مشکالت مواجه هستید؟ آیا) 1

  احساس ناراحتی و سوزش در پشت استخوان جناغ سینه -الف
  احساس سوزش در ناحیه پشت گلو -ب
  دهان در باسوزش همراه تلخی احساس مزه -ج
  شوید؟ دچار این مشکل می) هاي سنگین و چرب به ویژه وعده(آیا اغلب پس از صرف غذا ) 2
  شوید؟ بیش از دوبار در هفته دچار سوزش سر دل میآیا ) 3
  سازد؟ آیا مصرف داروهاي آنتی اسید مثل شربت آلومینیوم ام جی به طور موقت عالیم شما را برطرف می) 4
  رغم دریافت دارو براي درمان سوزش سر دل مشکل همچنان ادامه دارد؟ آیا علی) 5

 این کنیم ضمن مطالعه وق پاسخ مثبت داده باشید، به شما توصیه میدر صورتی که حداقل به دو سؤال از پنج سؤال ف
  . نمایید مراجعه خود پزشک به حتماً الزم درمانی اقدامات انجام و پیگیري جهت عالیم ادامه درصورت مطلب،

  چیست؟ رفالکس●
به حالتی که در آن محتویات معده در خالف . شوند معده می وارد مري طریق از بلع از پس موادغذایی عادي، درحالت

  .شود گفته می» رفالکس«گردند، بازگشت محتویات معده به مري یا  جهت طبیعی به مري برمی

                                                             
٤٥REFLUX 
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سازد و در عین حال مانند یک دروازه  اي عضالنی قرار دارد که این دو را به یکدیگر مرتبط می بین مري و معده دریچه
شود، در نتیجه از بازگشت محتویات معده به  این معنی که در زمان بلع به محض عبور غذا بسته می کند؛ به عمل می

اگر این عضله شل یا ضعیف شود، در آن صورت محتویات معده مجال بازگشت به مري را خواهند . کند مري ممانعت می
  .شود گفته می ري به معدهیافت که به آن بازگشت م

  
  شود؟ می رفالکس تشدید موجب عواملی چه●

  :س عبارتند ازرفالک تشدیدکننده عوامل از برخی
  ـ کشیدن سیگار

  ـ چاقی
  ـ مصرف الکل 

  ـ بارداري
هاي گازدار،  کننده مانند مرکبات، نوشابه مصرف برخی مواد غذایی تحریک -

جات، غذاهاي تند و  ه، ادویهها، پیاز و سیر، سرک کردنی دار، غذاهاي چرب و سرخ هاي کافئین ترشی، شکالت، نوشیدنی
  .غذاهایی که گوجه فرنگی در آن به مقدار فراوان به کار رفته، مثل سس گوجه فرنگی یا املت

  برخیداروها - 
  

  چیست؟ درمان راه●
 ها شب و سازد می نمایان را خود عالیم روزها عمدتاً که است مشکلی رفالکس
نکته مهم در درمان این بیماري باید مد نظر قرار  3. کند ارد میخودراو صدمات
  :گیرد

  حذف عالیم) 1
  بهبود التهاب مري) 2
  پیشگیري از عود مجدد التهاب مري یا سایر عوارض بیماري) 3

در بسیاري از افراد، این بیماري مزمن و عودکننده است و بنابراین یکی از رموز 
رگیري تدابیر درمانی، اصالح شیوه زندگی در درازمدت و توجه به مهم موفقیت در درمانش، استمرار تداوم به کا

  .هاي پزشک معالج است توصیه
پزشک معالج شما بر اساس شدت . کنید باید به پزشک خود مراجعه نمایید که عالیم رفالکس را تجربه می در صورتی

  .را براي حل مشکل شما انتخاب نماید هاي اصالح شیوه زندگی، تجویز دارو یا جراحی بیماري ممکن است یکی از درمان
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 بیماري کبد چرب 

ــترش زنــدگی           ــا گس ــب ی ــت مناس ــدم فعالی ــاده، و ع ــرب و آم ــذاهاي چ ــرف غ ــزایش مص اف
درگیري کبدي، از جمله مضرات مصـرف مـواد   . هاي مختلفی به همراه آورده است ماشینی،بیماري

نسبتاً شایع شده اسـت، بـا وزنبیمـار    امروزه متاسفانه بیماري کبد چرب که . باشد غذایینامناسبمی 
نیـز رو بـه   ) ایـران  از جملـه (ارتباطی مستقیم دارد و با توجه به افزایش چاقی در جوامـع مختلـف   

  .افزایش است

 کبد چرب چیست؟

می الکلدر کبداسـت کـه در رابطـه بـا مصـرف     ) هاي خنثی مثل تري گلیسـیرید  عمدتاً از چربی(منظور از کبد چرب، رسوب چربی 
شود که تحـت   ایجاد می ) که براي کبد خطر ساز نیست(تواندباشد یا بدون مصرف الکل و یا در حضورمیزان بسیار جزیی از الکل 

  .شود  بیماري کبد چرب غیر الکلیگفته میی عنوانکل

منجـر مـی   هاي داخـل سـلولی    هاي کبد که به جابجا شدن ارگان آنچه مورد بحث فعلی است رسوب ذرات درشت چربی درسلول
این عارضه در حال حاضر نسبتاً شایع بوده و روز به روز ارزشبیشـتري در بیمـاران مـزمن    . سازد آنهارا مختل نمی   شود، اما فعالیت 

 .کند پیدا می) شود که علت خاصی براي بیماري شان پیدا نمی (کبدي 

 میزان شیوع بیماري کبد چرب 

براساس آماري، شیوع کبد چرب . تشیوع کبد چرب در جوامع مختلف گوناگون اس
. درصد در ژاپن گزارش شده اسـت  2/1درصد در کشورهاي غربی و  7 -9 غیر الکلی

  .تواند باشد البته این آمار بیانگر درصد واقعی کبد چرب نمی 

احتمال پیدایش کبد چرب غیرالکلی با وزن بیمار ارتباطمستقیم دارد و با توجـه بـه   
ختلف از جمله ایران، شیوع اینعارضـه نیـز رو بـه افـزایش     افزایش چاقی در جوامع م

 .است

 کند؟ این عارضه در چه افرادي نمود پیدا می 

 .تحرك و بی دیابت چربی خون باال در کسانی که عوامل خطر پیدایش کبد چرب را دارند، مثل افراد چاق، مبتالیان به

تـوان بـه استروئید،آسـپیرین، و اسـتروژن      در این زمینـه مـی  . گرددتواند باعث رسوب چربی در کبد  مصرف بعضی داروها نیز می 
توانـد ایـن عارضـه را در پیداشـته       انـد، مـی     در کسانی که قبالً به چاقی مبتال بودهکاهش سریع وزن همچنین. سنتیک اشاره نمود

اي انجـام   روده (Bypass)ي پـس هـاي پیونـدبا   در کسانی که سوء تغذیه ي پروتئینی دارند یا به سبب چاقی مفرط، جراحـی .باشد
 .کند به دنبال تغذیه یوریدي طوالنی مدت نیز این عارضه بروز می . شود اند نیز کبد چرب دیده می  داده

 .هاي مزمن از جمله کولیت زخمی نیز کبد چرب گزارش شدهاست در زمینه ي بعضی بیماري
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هـاي   بنـابراین در کسـی کـه داراي آنـزیم     .شـود   پیـدا نمـی  اي بـراي کبـد چـرب      در مواردي نیز هیچ علـت یـا بیمـاري زمینـه     
قابـل ذکـر اسـت    .شود، باید به فکر کبد چرب بود  باشد و هیچ علتی برایآن پیدا نمی افزایش یافته در آزمایش می ASTوALTکبدي

  . سالگی است 40 -60 شود، اما بیشترین شیوع آن بین بیماري کبد چرب در هر سنی دیده می 
 :عالئم بیماري کبد چرب 

کـه بـه علـل     "سی تی اسکن"یا  "سونوگرافی" در بیشتر موارد این عارضه بدون عالمت است و پزشک در بررسی آزمایشگاهی یا
فـرد از ضـعف و خسـتگی و احسـاس سـنگینی و فشـار در ناحیـه ي فوقـانی و راسـت          .شـود  شود، متوجه آن می   دیگر انجام می

درد شدید غیرقابـل   .کند ین عالئم در مواردي که کبد چرب سریع ایجاد شده باشد، بیشتر بروزمی شکمشاکی است، به خصوص ا
در لمـس   "حساس بـودن لبـه یکبـد   "شود و در معاینه ي فیزیکی نیز تنها عالمت  تب، لرزدر کبد چرب دیده نمی زردي، تحمل، 

  .است
 :رسوب چربی در کبد عوارض

 "NASH" یا "Non Alcoholic Steatohepatitis " به نامدر یکی از انواع بیماري کبد چرب 

ایـن التهـاب بـا ازبـین رفـتن      . شـود  ، همراه با رسوب چربی در کبد، التهاب نیز دیـده مـی   
  .هاي کبدي متعاقب آن همراه است هاي کبدي و افزایش آنزیم سلول

ز رسوبچربی همراه با هاي التهابی و درجاتی ا برداري از کبد این افراد، ترشح سلول در نمونه 
در صـورت ادامـه ي ایـن وضـعیت،نهایتاً در     . شـود  هاي کبدي دیده می  از بین رفتن سلول

  .تواند ایجاد شود تعدادي از بیماران عوارض جدي و حتی سیروز می 

هـاي   افـزایش آنـزیم  هاي کبدینیست، یعنی حتی بدون  هاي کبدي دلیل بر عدم وجود التهاب و نکروز سلول البته باال نبودن آنزیم
  .کبدي نیز، بیماري در حضور کبد چرب امکانپیشرفت دارد

هـاي کبـدي وي،    آنـزیم   نیـز باشـد و در آزمـایش   د سال بوده و دچـار چـاقی شـدی    45اگر با وجود کبد چرب، سن بیمار باالتر از 
 .یابد فیبروز در کبد افزایش میباشد و فرد به دیابت هم مبتال باشد، خطر پیدایش 1 بزرگ تر از**(AST) و*(ALT)یعنی

 :درمان کبد چرب

تـرل  چربیهـاي خـون، کن  رفع چاقی، کنترل :وجود ندارد، اگر چه تعدیل عوامل خطرساز از جملهNASHمتاسفانه درمان قطعی براي
  .تواند در بهبودي موثر باشد قند خون و افزایش فعالیت بدنی می 

توانـد بـه کبـد چـرب منتهـی        خـود مـی  کاهش سریع وزنتدریج صورت گیرد، چرا کهدر ضمن کاهش وزن در افراد چاق باید به 
رود، اگـر چـه در مـورد مـوثر      درمان دارویی جهت کاهش چربی رسوب کرده در کبد و کاهش التهاب ایجاد شده به کار مـی .شود

 C ،Prebucol , Metformin ن، ویتـامی E ویتـامین :تـوان بـه   امـا در ایـن رابطهمـی    . بودن آنهـا هنـوز اتفـاق نظـر وجـود نـدارد      

  . اشاره نمودUrsodeoxyCholic acidوBetuineو
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  کبد چربپیشگیري و درمان بیماري براي مناسب  غذایی رژیم
در افراد چاقی که به بیماري کبد چرب مبـتال نیسـتند، چربـی    . رساند پژوهشگران معتقدند، چربی زیاد به کبد آسیب می

کننـد نیـز بـا     ترتیب چربی حتی در کبد افرادي که الکل استفاده نمـی   چسبد و به این می موجود در غذا در نهایت به کبد
 .کند ساز و کار نامعلومی تجمع می

بـه  . شـود  دهد، چربی موجود در غذاها یکی از دالیل بیماري کبد چرب غیرالکلی محسـوب مـی   تحقیقات جدید نشان می
سـاز ایـن بیمـاري اسـت؛ وقتـی کبـد توانـایی تنظـیم جـذب           کبد، زمینـه ها به درون  ي چربی رویه  رسد ورود بی  نظر می
سـوزد و یـک دوم بـاقی     در افراد سالم حدود نصف چربی مصرفی به انرژي تبدیل شده و مـی . دهد ها را از دست می چربی

  .شود مانده در بافت چربی ذخیره می
هاي ذخیره شده در کبـد چـرب    ي چربی ریشه پیدا کردن. شود طور طبیعی فقط میزان کمی چربی در کبد ذخیره می به

  .غیرالکلی، براي پیشگیري و درمان این بیماري بسیار حایز اهمیت است
  

  :مهمترین نکات براي بر طرف کردن حالت کبد چرب
کاهش مصـرف کربوهیـدراتها از جملـه    ، اي مصرف محدود مواد نشاسته •

  بیسکویت ودسرها  ،کیک ها، ماکارونی، نان، قند ساده
  افزایش مقدار سبزي ها ومیوه هاي خام وفیبرها •
  استفاده از آب سبزیجات  •
  اجتناب از غذا هاي سرخ شده و آماده وهرگونه مارگارین •
  ماست و بستنی، خامه، پنیر، شیر:اجتناب از مواد لبنی که شامل •
  نیر سویا براي جبران کلسیم شیرپاستفاده از محصوالت سویا شیر و  •
  ه هااجتناب از مصرف نوشاب •
  لیوان آب در روز 8نوشیدن دو لیتر یا  •
  .)سلنیوم در غذاهاي دریایی، مانند میگو و ماهی وجود دارد(استفاده از منابع غنی ویتامین ث و سلنیوم  •

  
  مواد غذایی مفید براي کبد

مـی شـود   داشتن یک کبد سالم باعث . مصرف بعضی از مواد غذایی طبیعی، فعالیت کبد را در حد مطلوب حفظ می کند
خسـتگی،  اس ولی کبدي که بیمار است و به درستی کار نمی کند، باعـث احسـ  . انرژي بیشتر و حال بهتري داشته باشیم

  .می شود و عدم تحمل بعضی مواد غذایی، مشکالت پوستی و افزایش وزن سردرد، اشکال در تنفس
  :غذاهاي مفید براي کبد به دو گروه عمده تقسیم می شوند

  .که فرآیند سم زدایی و تصفیه کبد را افزایش می دهند مواد غذایی -1
  .مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان که در طی فرآیند سم زدایی از کبد محافظت می کنند -2

  :ماده غذایی مهم که براي کبد مفید هستند، اشاره می شود 8در قسمت زیر به 
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است که یک ترکیب سـولفوردار اسـت و بـراي سـم زدایـی      ) یک نوع آنتی اکسیدان(سیر حاوي آلیسین : یر و پیازس.-1
سیر به کبد کمک می کند تا بدن را از آلودگی جیوه، بعضی مواد افزودنی موجود در غـذاها  . بهتر و موثرتر کبد الزم است
  .و هورمون استروژن پاك کند

  ):مثل بروکلی، گل کلم، کلم قمري، کلم پیچ و کلم بروکسل(انواع کلم  -2
این سبزیجات داراي موادي هستند که بعضی سموم را در بـدن  . داراي خاصیت سم زدایی قوي براي کبد هستندکلم ها 

همچنـین انـواع کلـم    .خنثی می کنند؛ مثل نیتروزامین هاي موجود در دود سیگار ، و افالتوکسین موجود در بادام زمینی
یی را تولید کند که براي انجـام فرآینـد سـم    هاآنزیم  هستند که باعث می شوند کبد» گلوکوزینوالت«داراي موادي بنام 
  .زدایی الزم هستند

  

اول آب لیمو تـرش تـازه را در یـک لیـوان آب داغ بریزیـد و      :آب لیمو ترش تازه در آب داغ -3
این کار باعث می شـود کبـد پـاك شـود و     ). البته اگر ناراحتی معده ندارید(بنوشید صبح بطور ناشتا

همچنین تولید صفرا را تحریک مـی کنـد، معـده و روده را    .فیه آن افزایش یابدعمل سم زدایی و تص
  .پاك می کند و حرکات روده اي را افزایش می دهد

  

چغندر، تصفیه ي خون را تقویت می کند و فلـزات سـنگین را در بـدن    :چغندر -4
  .جذب می کند

میـوه   بر اساس مطالعاتی مشخص شـده کـه  :میوه هاي غنی از آنتی اکسیدان -5
هاي زیر بیشترین مقـدار آنتـی اکسـیدان هـا را دارنـد کـه بـه ترتیـب غنـاي آنتـی           

 -تمشـک  -تـوت فرنگـی   -شـاتوت  -زغـال اختـه   -کشمش -آلو:اکسیدانی عبارتند از
در طـی فرآینـد سـم زدایـی یـا      .سیب و گالبـی  -طالبی -گریپ فورت سرخ -پرتقال

کـه بـراي سـالمت کبـد مضـر       تصفیه کبد، تعداد زیادي رادیکال آزاد تولید می شود
آنتی اکسیدان ها از کبد در برابر آسـیب رادیکـال هـاي آزاد، محافظـت مـی      . هستند
  .کنند

سیب داراي پکتین است که می تواند به فلـزات سـنگین موجـود در بـدن     :سیب -6
دهـد و ظرفیـت   این کار بار کبـدي را کـاهش مـی    . و باعث دفع آنها از بدن شود) به خصوص در روده بزرگ(متصل شود 
  .سم زدایی آن

یکی از کارهاي صفرا این است که سـموم بـدن را از   . آرتیشو تولید صفرا را افزایش می دهد):کنگر فرنگی(آرتیشو  -7
  . ترشح صفرا تا صد درصد افزایش می یابد،دقیقه بعد از خوردن یک گلوله آرتیشو 30.طریق روده پاك می کند



١٥١ 
 

این ساالد ترشح و جریان صفرا را در داخل کبد افزایش می دهـد و تحریـک مـی    :ساالد سبزیجات برگی شکل تند -8
  .کند؛ مثل اندیوو کاسنی تلخ

  
  :نکته قابل توجه* 

خوردن مواد غذایی که در باال ذکر شده است، نمی تواند جایگزین داروي تجویز شده توسط پزشک شود و باید همراه بـا  
  . مصرف این مواد غذایی، به توصیه ي پزشک خود در این زمینه نیز عمل کنید
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  مراقبتهاي بهداشتی دستگاه گوارش

با توجه به اعمال دستگاه گوارش ، هیچ کس نمی تواند اهمیت لزوم برخورداري از یک دستگاه هاضمه خوب و سالم را 
  . لذت زندگی بستگی به وجود دستگاه گوارشی سالم دارد. انکار کند 

یا التهاب  آماس« در حالیکه یک هاضمه بد و بروز عوارضی نظیر اسهال ، یبوست ، زخم معده و اثنی عشر ، کولیت 
هر گاه به عللی وضع . آرامش را از زندگی شخص سلب می نماید » آماس بافت کبد « آپاندیسیت ، هپاتیت » کولون 

جهاز هاضمه شما خوب نبوده و تحت شرایطی به کار خود ادامه می دهد همواره به وظایف آن و مراقبت هائی که 
  : ي حفظ سالمت و بهداشت دستگاه هاضمه به نکات زیر توجه شود لذا الزم است برا. بایستی انجام شود می اندیشید 

  رعایت کامل بهداشت شخصی به ویژه دهان و دندان)  1
  . مصرف غذاهاي متوازن و سالم و خودداري از مصرف غذاهائی که احتمال فاسد شدنشان می رود ) 2
این موضوع کامالً به ثبوت رسیده که بهتر است براي صرف سه وعده غذاي   رعایت نظم و ترتیب در صرف غذا ،)  3

اصلی صبحانه ، ناهار و شام ساعت معینی در نظر گرفته شود و در فاصله بین دو غذا از خوراکی هائی استفاده شود که 
  . موجب سلب اشتها نگردد 

دسته از افراد براي نشان  3آزمایشات که بر روي  جویدن کامل غذا ؛ در یکسري)  4
دادن تأثیر عمل جویدن در گوارش مواد غذائی انجام گرفت از دسته اول که غذاي کاملی 
به آنها داده شده بود خواسته شد که غذا را با حالت معمولی و یا تندتر از معمول بخورند 

سوم غذاي دسته اول داده شد و  به دسته دوم و سوم به ترتیب به میزان یک دوم و یک. 
پس از یک ماه . از آن ها خواسته شد که غذاي خود را در نهایت آرامی صرف کنند 

مشاهده شد که دسته دوم و سوم یعنی آنها که غذاي کمتري مصرف کرده ولی خوب 
  . جویده بودند به مراتب قوي تر و شاداب تر از دسته اول بودند 

. متناسب با وضع شخص و سایر شرایط جسمانی او تعیین شود و از پرخوري پرهیز گردد غذاهاي روزانه هر کس )  5
بیماري هائی که در نتیجه کم غذاخوردن پیدا می شود پس از تقویت مزاج بهبود می یابند ، در صورتی که عوارض 

پس از چندي در پرخوري به مراتب بیشتر و عواقب آن سخت و خطرناك می باشد و اصالح ضایعاتی که پرخوري 
  . اعضاي مهم بدن تولید می کند دشوارتر است 

در اشخاصی که پرخوري می کنند مقدار انرژي الزم براي هضم مواد غذایی به مراتب بیشتر از مقدار انرژي است که 
ر بنابراین آنهائی که غذاي متعادل مصرف می کنند قوي تر از اشخاص پرخو. براي هضم غذاي متعادل ضرورت دارد 

اغلب اشخاص پرخور اگر مدتی از وقت . هستند زیرا قواي خود را صرف هضم مواد غذائی فوق العاده نمی کنند 
غذاخوردن آنها بگذرد احساس می کنند که ضعیف و ناتوان شده اند و وقتی هم که از سر میز یا سفره برمی خیزند تازه 
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علت این امر این است که تمام انرژي بدن آنها صرف . نند مدتی مجبورند از انجام هر کاري دست بکشند و استراحت ک
گوارش غذاهاي زیاده از حد که خورده اند می شود و همین که غذاي آنها از قسمت هاي اولیه دستگاه گوارش گذشت 

  . تازه خستگی هضم غذاها آنها را فرا می گیرد 
رین راه کمک به درمان بسیاري از بیماري هاي بنابراین خودداري از پرخوري و مصرف غذاهاي متوازن و سالم بهت

  . دستگاه گوارش می باشد 
پرهیز از مصرف غذاهایی که به تجربه دریافته اید مصرف آن غذاها )  6

ناراحتی هایی در اعمال گوارشی تان به وجود می آورد یعنی باصطالح 
  .عامیانه آن غذاها به شما نمی سازد

راب هنگام غذاخوردن و صرف غذا در دوري جستن از عصبانیت و اضط) 7
به طورکلی باید توجه داشت که هنگام صرف غذا   محیط شاد و بانشاط ،

هاضمه  هیچ گونه اضطراب ، نگرانی یا عصبانیتی در کار نباشد در غیراین صورت سبب کند شدن عمل هضم و ایجاد سوء
وبه خود ایجاد اضطراب و هیجان بیشتري می و کاهش قدرت بدنی و کارآئی شخص می گردد و این عارضه نیز به ن

  . نماید 
خشم و ترس شدید عالوه بر آن که روي ترشح معده اثر می گذارد ، ترشح صفرا و شیره هاي لوزالمعدي را نیز دچار 

  . در این گونه موارد ممکن است حرکات دودي معمولی روده و معده را نیز متوقف سازد . اختالل می سازد 
ین به نام پروفسور کانون با مطالعاتی که در این زمینه انجام داده نشان داده است که هرگاه سگی را در یکی از محقق

اطاق گربه اي که در حال صرف غذا است وارد کنند کلیه انقباضات معدي و حرکات دودي روده اي حیوان بالفاصله 
  . متوقف می گردد 

هر گاه رنگ و طعم . جلب اشتها و هضم آسان و سریع غذا می گردد  تنوع در نوع غذاهاي مصرفی ، این عمل باعث)  8
  . و بو و منظره غذا جالب باشد هضم آن آسانتر و سریع تر انجام خواهد پذیرفت 

براي کسانی که به سبب بیماري یا علت دیگري اشتهاي خود را از دست داده اند بهتر است غذاهاي کمتر و خوش 
  . د تا باعث جلب اشتهاي آنان گردد منظره تري در نظر گرفته شو

بنابراین باید سعی نمود شب قبل به اندازه اي غذا . صبحانه بایستی شامل یک سوم تا یک چهارم غذاي روزانه باشد )  9
  . میل شود که صبح روز بعد اشتهاي کافی براي صرف صبحانه موجود باشد 

  . ه جات نشسته خودداري شود از مصرف آب آشامیدنی غیرتصفیه و سبزیجات و میو)  10
  . حتی المقدور از مصرف غذاهاي زیاد برشته و سرخ کرده اجتناب شود )  11
  اجتناب از نوشیدن مایعات زیاد سرد یا گرم  ) 12
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  . سیگار ، مواد مخدر و محرك  اجتناب از مصرف مشروبات الکلی ،)  13
از انجام هر گونه تمرینات ورزشی و کارهاي فکري خودداري  بهتر است بعد از صرف غذا الاقل تا حدود نیم ساعت)  14

نمائید زیرا در این حالت دستگاه هاضمه چنان که شاید و باید کار خود را نمی تواند انجام دهد و در نتیجه ناراحتی و 
  .هاضمه پیش می آید  درد معده و سوء

شخص باشد سبب انحراف خون از جهاز هاضمه به استحمام در آبی که حرارت آن کمتر یا زیادتر از گرماي بدن ) 15
بنابراین باید از استحمام کردن در ساعت اول بعد از خوردن غذا امتناع ورزید و به . سایر قسمت هاي بدن می گردد 

  .هیچ وجه توصیه نمی شود 

مصرف دارو تنها در صورت تجویز پزشک مجاز بوده و از استفاده خودسرانه دارو )  16
  .ناراحتی هاي گوارشی باید خودداري شود در مواقع 

خودداري از وادار کردن کودکان به خوردن غذا یا خوراندن اجباري غذا به آنان )  17
که سبب بی عالقگی بیشتر آنان به خوردن می گردد و هم چنین اجتناب از تنبیه 

احتی کردن آنان به علت بی اشتهایی و یا وادار کردن آنان به خوردن پس از یک نار
  . روانی 

در مواقع مقتضی به ورزش و تفریح پرداخته و از تمریناتی که موجب تعدیل کار  - 18
  . دستگاه گوارش می شود استفاده نمائید 

 . بهتر است غذا را از رقیق ترین آن شروع کنیم و در خوردن آب افراط ننمائیم )  19
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  :هشتمفصل 
  و بیماریهاي آن دستگاه تنفسی
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  مقدمه
بدن آدمی جهت ادامه حیات نیاز به یک منبع دائمی اکسیژن دارد وبه طور دائم این اکسیژن را از هوا در یافت مـی کنـد   

هلیـوم   -آرگـون   -نئـون   -دي اکسـیدکربن  (شامل چند گاز % 1نیتروژن و % 78 -اکسیژن % 21، هواي دریافتی شامل 
. عمل به جزء اکسیژن بقیه گازها به صورت خنثی بـوده و نقـش فعـالی در سیسـتم تنفسـی ندارنـد       می باشد که در ...) و

  .فقط اکسیژن جنبه حیاتی داشته و باعث سوخت ساز و تولید انرژي و حرارت در سلولهاي بدن می باشد
بدن  هوا را از طریق دهان و بینی ومجاري تنفسی وارد ریه ها کرده ، براي مدت کوتاهی نگهداري می کنـد تـا اکسـیژن    
مورد نیاز به وسیله کیسه هاي هوائی جذب و وارد خون شود سپس مجدداً خارج می سازد ، این فرایند به عنـوان تـنفس   

 . اشدشناخته می شود که شامل دو مرحله دم و باز دم می ب
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  ) :دم(مرحله اول زمانی که هوا به داخل ریه مکش می شود
انسان هوارا از طریق دهان وبینی بوسیله مراکز عصبی عضالت  قفسه سینه که سبب باال آمـدن دنـده هـا و پـایین رفـتن      

دریافـت و وارد ششـها مـی    ) کمتر از فشار جـو   میلی متر جیوه 3در حدود ( پرده دیافراگم می شود با ایجاد خالء نسبی 
کند ، سپس توسط نایژه ، نایژکها و کیسه هاي هوایی اکسیژن مورد نیاز جذب و همراه با خون از طریق دستگاه گـردش  

پـس از تولیـد انـرژي اکسیـــژن و     . جهت سوخت وساز و تولید انرژي به تمام سلولهاي بدن می رسد ) پمپاژ قلب(خون 
  .به صورت گاز کربنیک مجدداً به ریه باز می گردد% ) 4تقریبا ( مصرفی  اکسیـــژن

  ) :بازدم( مرحله دوم زمانی که هوا از ریه  خارج می شود 
وقتی که عمل دم کامل گردید دنده ها پائین رفته و دیافراگم خود به خود باال می آید و باعث فشرده شدن قفسـه سـینه   

ششها باال رفته و به بیرون رانده می شود ، بـا وجـودي کـه هنگـام دم و بـاز دم هـوا بـه        می گردد در نتیجه هواي داخل 
صورت یک توده در اثر اختالف فشار، کل هوا مبادله می شود ، بدیهی است که ترکیب گازهاي تنفسی در هواي دم وبـاز  

ي اکسید کربن افزوده می شود و میـزان  در هواي باز دم میزان اکسیژن کاهش یافته  بر میزان د. دم کامالً متفاوت باشد 
از اکسیژن جذب شـده بـه   % 4نیتروژن در همه حال ثابت است ؛ پس می توان گفت که در هر عمل دم وبازدم در حدود 

  .صورت گاز کربنیک خارج می شود
  گنجایش ششها و نیاز اکسیژن

فس کشیدن، میزان تبـادل هـوا بـا محـیط     گرچه گنجایش شش افراد با توجه به حجم ریه محدود است ولیبسته به نوع ن
بار در دقیقه و هر بار حدود نیم لیتر هواجهت تولید انـرژي در سـلولها وارد    18تا  12در شرایط عادي بین . فرق می کند 

سومش به کیسه هاي هوایی مـی رسـد    -شش می شود که به آن هواي جاري گفته می شود ؛ از این مقدار در حدود دو 
این هواي باقی مانده را هواي مرده مـی نامنـد    . ه می شود ویک سوم بقیه در مجراي تنفسی باقی می ماند و باخون مبادل

هنگام نفس عمیق می توان هواي جاري را چهار برابر افزایش داد به کل هوایی که یک فرد پس از یک دم عمیـق و طـی   
ظرفیـت حیـاتی در انسـان در حـدود     . ته می شـود یک باز دم و تا حد ممکن بیرون می دهد که به آن ظرفیت حیاتی گف

مقدار اکسیژنی که بـراي بـدن مـورد    . ششهـا حتی پس از یک بازدم عمیق هم به حالت نیمه باز هستند . لیتر است  5/3
  در زمان استراحت نیاز به اکسیژن . نیاز است با مقدار کاري که انجام می پذیرد متناسب می باشد

یابد ، بالعکس ، در فعالیتهـاي شـدید مثـل ورزش کـردن، از پلـه بـاالرفتن و یـا حتـی در         به طرز چشمگیري کاهش می 
بیماري ،وجود مانعی در راه هاي عبور هوا ، هیجانات روحی وعصبی ، شنیدن خبرهاي ناگهانی و شوك باعـث مـی شـود    

را دیگـري سـرعت مراحـل     این نیاز به دو طریق هم زمان یکـی افـزایش عمـق تـنفس    . که به اکسیژن بیشتري نیاز باشد
به همین دلیل آتش نشانان باید سعی کنند با خونسردي و بدون هیجانات عصبی کار کنند زیـرا  . تنفس تأمیـن می شود 

  .هرگونه نیاز غیر عادي به هوا ، باعث به حداقل رسیدن زمان در هنگام استفاده از دستگاه تنفسی خواهد شد
  ...ت و آسیبهاي وارده بر دستگاه تنفسی خواهیم پرداختدر ادامه به برخی از مهمترین مشکال

  
  
  
 



١٥٨ 
 

  آسمبیماري آشنایی با 

آسم یک وضعیت تنفسی است که با دوره هاي انسداد جریـان هـوا   
عالئمـی کـه بوسـیله ایـن     . در راههاي تنفسی مشـخص مـی شـود   

سـینهو تنگـی    انسداد به وجود می آید شامل سـرفه، خـس خـس   
اگر چه مشکالت در دوره هاي خاصی وجود نـدارد  . نفس می باشد 

  . ولی یک بیماري مزمن محسوب می شود
  چه کسی مبتال به آسم می شود؟ 

یــک بیمــاري . (آســم بیشــتر تمایــل دارد در فامیــل اتفــاق بیفتــد
ضمن اینکه در هر سنی ممکن است آسم ایجاد شود ولـی  ) وراثتی

برابر دخترها بـه آسـم مبـتال     2در نوجوانان، پسرها . سال ایجاد می شود 17تا  2موارد در کودکان بین بیشتر از نیمی از 
  .می شوند ولی این تفاوت جنس در سنین باالتر وجود ندارد 

   
  چه چیزهایی باعث آسم می شود ؟ 

ن عوامـل زمینـه سـاز شـامل آلرژنهـا،      بیشتری. از عوامل زمینه ساز می توانند دوره حاد آسم را ایجاد کنند  طیف گوناگونی
  . ورزش، عفونتهاي تنفسی ویروسی و مواد محرك تنفسی و آسپیرین می باشند 

اینها منبع عمده مشکالت در کودکـان  . آلرژن ها موادي هستند که افراد حساس به آن دچار آلرژي یا حساسیت هستند 
  . و بالغین هستند 

شوره و ذرات ناشـی از حیوانـات در غبـار خـانگی ،     ) از درخت، دانه ها و علوفه( آلرژن هاي شایع شامل گرده هاي گیاهی
  . سوسک حمام، قارچ و غذاهاي خاصی هستند

در حقیقت آسم ورزشـی  . ورزش یک عامل زمینه ساز شایع در آسم است
. می تواند باعث محدود شدن فعالیـت جسـمی در برخـی اشـخاص شـود     

سی تا زمانی کـه ورزش تکمیـل نشـود    بسیار اتفاق می افتد که عالئم تنف
  .اتفاق نمی افتد

عفونتهاي ویروسی تنفسی یک دلیل عمده در دوره هاي حاد آسـم اسـت   
هـواي  .  که مخصوصاً در ماههاي سرد سال و فصل زمستان اتفاق می افتد

یـل مثالهـایی از مـواد    سرد، آسپیرین و مواد حاوي آسپیرین، دود سیگار، مواد شیمیایی صنعتی، عطرها، رنگ و دود گازوئ
  . محرك آسم هستند
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  طی هر حمله چه اقداماتی باید انجام شود ؟
از ایشان برنامه مکتوبی در مورد درمان روزانـه و  . همیشه آموزشهاي پزشک متخصص خود را در زمینه آلرژي دنبال کنید

به طور کلی، مهم است که آرامش خود را حفظ کنیـد و داروهـاي تجـویز    . هاي خاص حین حمله درخواست کنید توصیه
این داروهـا  . رویی است که در حمالت آسم مصرف می شودگشاده کننده مجاري هوایی بیشترین دا. شده را مصرف کنید

هـاي راههـاي    گشادکننده. شوند و باعث گشاد شدن مجاري می گردند باعث شل شدن عضالت اطراف راههاي هوایی می
  . هوایی ممکن است استنشاقی، خوراکی یا تزریقی باشند 

  
  هرحمله آسم چقدر طول می کشد؟

حملـه  . دوره هاي خفیف ممکن است چند دقیقه تا چند سـاعت طـول بکشـد   . داردطول مدت بسته به شدت حمله فرق 
عالئم خفیف ممکن است خود به خود برطرف شود یـا نیـاز بـه    . انجامد  هاي شدید می تواند روزها تا هفته ها به طول بی

  . رنددوره هاي شدیدتر را یا می توان با دارو درمان کرد یا نیاز به بستري دا. دارو داشته باشد
   

  آیا افراد مبتال به آسم باید از ورزش و تربیت بدنی پرهیز کنند ؟
. به طور کلی ورزش و تمریناتی که باعث دویدن هاي طوالنی شود بیشتر از موارد غیر هوازي باعث حمله آسم مـی شـوند  

. حتی در سطح ممتاز شـرکت کننـد   با این حال با انجام اقدامات پیشگیرانه، افراد مبتال به آسم باید بتوانند در هر ورزشی
در بیشتر مـوارد آسـم ناشـی از ورزش را تـا حـدي کـه بتـوان در هـر         . شنا یکی از بهترین ورزش ها براي این افراد است

  .توان کنترل کرد ورزشی شرکت کرد می
  
  بهترین درمان چیست ؟  

عمومـاً  اي براي آسم یافت نشده اسـت، پیشـگیري از عالئـم     چون تاکنون درمان قطعی
براي یک بیمار مبتال به آسم مهم است که بداند چـه موقعیتهـایی   . بهترین درمان است

هنگـامی  . شوند و از آنها تا جائی که امکان پذیر است پرهیز کنـد  باعث شروع عالئم می
  . که پرهیز و دوري از آنها غیر ممکن است، درمان پیشگیرانه مفید واقع خواهد شد

واجهه با محیطـی کـه حملـه آسـم را تحریـک مـی کنـد و انجـام         دارو درمانی قبل از م
بینـی باشـد،    اگر آسم مکرر اتفاق بیفتد و یا غیر قابـل پـیش  . ورزش تجویز      می شود

داروهـایی کـه   . پزشک ممکن است براي شما به صورت روزمره داروهایی را تجویز کنـد 
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قی آنتی لوکرترین ها، کرمـولین و داروهـاي مشـابه آن، بتـا     شوند شامل استروئیدهاي استنشا براي این منظور استفاده می
تئوفیلین طوالنی اثر و یـا اسـتروئید خـوراکی    ) که برخی از آنها طوالنی اثر هستند (آگونیست هاي خوراکی یا استنشاقی 

  . می باشند 
   

  آیا کودکان می توانند براي همیشه از آسم خالص شوند ؟
در حقیقـت برخـی افـراد ممکـن اسـت بـه       . رد از بین برود بیشتر به افسانه مـی مانـد  این نظر که آسم براي همیشه در ف

اي برسند که دیگر حمالت آسم را همانند اوائل نداشته باشند ولی آزمایشهاي دقیق و پیچیده نشان داده اسـت کـه    نقطه
  . این افراد همچنان در معرض خطر ابتالي به آسم در سنین باالتر هستند 

   
  ی براي بیماران و والدین کودکان مبتال به آسم رهنمودهای

  . باهمه تذکرات داده شده، تا می توانید در مورد آسم به دانستنی هایتان اضافه کنید  •
بیاموزید که چه چیزهایی باعث شروع عالئم آسـم در شـما یـا کودکتـان مـی شـود و بـه بهتـرین نحـوي از آن           •

  . پیشگیري کنید 
  .بودن یک دوره آسم و شدت آن را بیاموزیدعالمت هاي قریب الوقوع  •
  . پیشگیري هاي الزم را انجام دهید تا خود و فرزندتان کمترین مشکل را با عالئم بیماري داشته باشید  •
 . درمانهاي قابل انجام توسط خودتان را یاد بگیرید و آنها را به اقتضاي سن کودك به آنها نیز بیاموزید •
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 :46آلرژي
آلرژي فصلی یا به . یکی از شایع ترین این نوع بیماري هاست» آلرژي فصلی«

عبارت دقیق تر التهاب بینی ناشی از آلرژي معموالً در بهار و تابستان به وجود 
این بیماري ناشی از استنشاق گرده هاي گیاهی و نیز وارد شدن آن . می آید

اوایل بهار تا اواخر  زمان بروز عالیم بیماري ممکن است از. به چشم است
تابستان بر حسب گرده گیاهی که به آن حساسیت دارید و زمان معین گرده 

 . افشانی آن گیاه متفاوت باشد
عالیم اصلی بیماري . معموالً یک زمینه خانوادگی هم در مبتالیان وجود دارد

گلو، سقف دهان و گوش ها، حمالت مکرر عطسه، آب ریزش بینی، خارش و آب ریزش چشم ها، احساس خارش در 
  .کاهش تمرکز و احساس ناخوشی کلی است

اسپري ها یا قطره . براي درمان عالیم از قرص هاي آنتی هیستامین و اسپري هاي ضد التهابی بینی استفاده می شود 
ه هاي اسپري ها یا قطر. هاي بینی ضد التهاب، با کاهش تورم پوشش درون بینی گرفتگی بینی را برطرف می کنند

  . بینی ضد آلرژي با پوشش بینی و چشم مانع اثر عامل آلرژي زا می شوند
اگر به رغم این درمان ها عالیم شدید حساسیت در فرد باقی بماند، باید به روش خاصی نسبت به گرده گیاهی عامل 

وره سه ساله به فرد در این روش مقادیر کمی از آن گرده گیاهی در طول یک د. بیماري، حساسیت زدایی انجام شود
  . تزریق می شود تا فرد نسبت به آن تحمل پیدا کند و آلرژي درمان شود

غیر از این درمان ها، می توانید خودتان کارهایی را انجام دهید تا از شدت ناراحتی 
در صورتی که می دانید به چه گرده گیاهی حساس هستید، سعی . تان کاسته شود

آن گیاه از رفتن به محل هاي رویش آن گیاه خودداري کنید در فصل گرده افشانی 
از عینک هاي آفتابی براي جلوگیري از وارد شدن گرده ها به چشم هایتان . کنید

شست و شو دهید یا ) نرمال سالین(داخل بینی تان را با سرم نمکی . استفاده کنید
 .اندکی وازلین داخل بینی تان بمالید

اي گیاهی در فضا پراکنده می شوند درها و پنجره اگر در محل زندگی تان گرده ه
بسته نگه دارید، چرا که معموالً ) 7حدود ساعت (و ابتداي غروب ) 10حدود ساعت (هاي اتاق خوابتان را در وسط صبح 

از رفتن به پارك ها یا مزارع به خصوص در غروب خودداري . در این ساعت ها اوج گرده افشانی گیاهی صورت می گیرد
براي تعیین کردن اینکه به کدام گرده هاي گیاهی حساسیت دارید می توانید به یک کلینیک آلرژي مراجعه . دکنی

با تزریق مواد آلرژي زاي مختلف به زیرپوست تان و مشاهده واکنش حاصل می توان نوع ماده آلرژي زا را تعیین . کنید
رده هاي گیاهی، ممکن است همزمان به میوه ها و سبزیجات ضمناً توجه داشته باشید که افراد داراي آلرژي به گ. کرد

  .خاص و نیز به بعضی آجیل ها و مغز هاي خوراکی هم حساسیت داشته باشند
 

                                                             
٤٦allergy 
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  آنفلوآنزا ؛ از پیشگیري تا درمان
 

آنفلوآنزا بیماري واگیرداري است کـه بـا سـرفه و عطسـه کـردن منتشـر       
کنـد،   پیـدا مـی  ) اپیدمی(گیري  این بیماري زمانی که حالت همه.شود می

خصوصیات ویروس ایجاد شود، بصورتی اسـت کـه    که تغییرات جزئی در
گیري جهانی زمـانی اتفـاق    همه.پذیرشوند بیشتر افراد نسبت به آن آسیب

شـود، و در ایـن حالـت     افتد که تغییرات عمده در ویروس ایجـاد مـی   می
  .هاي بسیاري را سبب شود تواند مرگ بیماري می

  .گیري بیشتر است احتمال همه Aدر آنفلوآنزاي . وجود دارد Cو  A،Bروس آنفلوآنزا، نوع وی 3
؛ گلـو درد ؛ شود که شاملتب و لرز و عـرق کـردن   روز بعد از عفونت با ویروس در شخص ظاهر می 3تا 1عالئم آنفلوآنزا در 

  .باشد میدار  خلط یالط هاي بدون خ سرفه؛ )ساق پا و کمر(سردرد و درد عمومی عضالت و مفاصل بدن ؛ ضعف
  

  هاي سرماخوردگی با آنفلونزا تفاوت
اي آن را بـه وجـود    کـه ویـروس جداگانـه    اي اسـت  آنفلوآنزاي بیماري جداگانـه . شدید نیستسرماخوردگی  آنفلوآنزا یک

تـا یـک   آنفلـوآنزا ممکـن اسـت     کشد، در حالی که عالئـم  هاي سرماخوردگی معموال یک تا دو روز طول می نشانه.آورد می
  .هفته طول بکشد

دردهایعضـالنی و حمـالت   . شـود  کند و در مقابل سرماخوردگی معموال تب خفیفی را سبب می آنفلوآنزا تب باال ایجاد می
خوردگی سـبب آب ریـزش بینـی    سـرما . گی چنـین عالئمـی وجـود نـدارد    دهد، اما در سرما خورد رح می لرز در آنفلوآنزا

  .ا معموال با احساس خشکی در بینی و گلو همراه استشود، در حالیکه شروع آنفلوآنز می
  
  عوارضوخیمآنفلوانزا 

  :از جمله عوارض آنفلوآنزا اینها هستند
الریـه شـامل     عالئـم ذات . بـرد  افتد که باکتري به ریه هجـوم مـی   این عارضه زمانی اتفاق می :الریه ثانوي باکتریایی ذات
گرچه این عارضه ممکن است باعث مرگ شود، بـه مرگبـاري   .نفس،خلط سینه زرد و سبز، درد قفسه سینه و تب باال تنگ
بیمـاري خطرنـاکی اسـت و تقریبـا همیشـه باعـث       : الریه ناشی از خود آنفلوآنزا ذات.الریه اولیه ناشی از آنفلوآنزا نیست ذات

  .است) سیانوز(مرگ شود، عالئم آن شامل سختی تنفس و کبودي پوست 
  .ي بهبودي از آنفلوآنزا ممکن است اتفاق بیفتد است در دوره  ممکن :التهاب مغز یا قلب
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کودکـان  . رصد موارد کشـنده اسـت  د 40تا  10  انجامد و در این نشانگان به التهاب مغز و تخریب کبد می :سندروم راي
سال هرگز نباید داروهاي حاوي آسپیرین مصرف کننـد، چـرا کـه آسـپیرین خطـر بـروز سـندروم راي راافـزایش          16زیر 
  .دهد می

  افراد در معرض خطر عوارض
آنفلـوآنزا   .کنـد  اي دیگر یا ضـعف دسـتگاه ایمنـی بـروز مـی      هاي زمینه عوارض آنفلوآنزا بیشتر در میان افراد دچار بیماري

  .اي را افزایش دهد تواند احتمال مرگ یا بروز عوارض وخیم ناشی از بیماري زمینه می
  درمان آنفلوآنزا

  .در حال حاضر داروهاي ضدویروسی اختصاصی براي آنفلوآنزا در دسترس است، اما کارآیی آنها خیلی محدود است
  توصیه هاي درمانی براي آنفلوآنزا  

سـاعت بـه صـورت عـادي      48درجه حرارت بـدن شـما بـراي     استراحت کنید تا وقتی که در رختخواب بمانید و •
  . درآید

  . ي کافی در حدي که میزان ادرار در حد طبیعی باشد نوشیدن مایعات به اندازه •
  ). توانند از آسپیرین استفاده کنند بزرگساالن می. (درد مصرف استامینوفن یا پاراستامول براي کنترل تب و •
  . بکاهد را از داروهاي ضدویروسی در ابتداي شروع بیماري ممکن است طول و شدت بیماري استفاده •
  .تا حد ممکن از قرارگیري در برابر گرد و غبار، دود سیگار و بخارات خودداري کنید •

  .یدسردردهاي شدید بروز کرد، با پزشک مشورت کن  مثل مشکل تنفسی، باال آوردن خلط سبز و زرد، یا  اگر عالئمی 
   

  واکسیناسیون آنفلوآنزا 
بهترین راه براي جلوگیري از ابتال به آنفلوانزا تزریق واکسن آنفلوانزا در فصـل پـاییز   

  .می باشد) ماههاي مهر و آبان(
  چه کسانی باید واکسینه شوند ؟  ●

هر کسی که می خواهـد احتمـال ابـتال بـه آنفلـوانزا کـاهش دهـد بایـد         بطور کلی 
  :ولی. واکسینه شوند

  : ن بزنند افرادي که باید هر سال واکس ●
  . افرادي که بیشتر در معرض ابتال به آنفلوانزا و معضالت آن هستند) 1
؛ افرادي که در خانه سالمندان یا در خانه هایی با امکانات رفاهی و مراقبتی زنـدگی مـی کننـد    سال و مسن تر 65افراد  ▪

ماه که با بیماریهاي حـاد قلبـی و ریـو ي مثـل      6 هستند؛ بزرگساالن و کودکان بااليو بیشتر در معرض ابتال به بیماریها 
ماه که احتیاج به مراقبتهاي پزشکی مرتب ومنظم دارند یـا طـی سـال     6؛ بزرگساالن و کودکان باالي آسم مواجه هستند
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 HIVویـروس   ،تم ایمنی بـدن گذشته به علت بیماریهاي متابولیسمی مثل دیابت یا بیماریهاي حاد کلیوي یا ضعف سیس
؛ زنـانی کـه   سال که مدتی تحت درمان آسپرین بودنـد  18ماه تا  6؛  بچه هاي باالي و ایدز در بیمارستان بستري بوده اند

  .ماهگی هستند 23-6م بچه هاي که بین طی فصل آنفلوانزا می خواهند باردار شوند و تما
  سال  64-50افراد بین ) 2

سال یک یا چند مورد مشکل پزشگی دارند بیشتر در معرض ابـتال بـه آنفلـوانزا و     64 -50د بین افرا 3/1چون نزدیک به 
  . سال حتماً توصیه می شود  64-50مشکالت آن قرار بگیرند ، به همین دلیل واکسیناسیون به افراد بین 

مثـل  . شـوند، انتقـال بدهنـد    افرادي که می توانند آنفلوانزا را به اشخاصی کـه دچـار آنفلـوانزاي شـدید و جـدي مـی      ) 3
 65ماهگی در منزل و خارج از منزل، افرادي که با اشـخاص   23-6هاي بین  کارمندان مراقبتهاي بهداشتی، پرستاران بچه

  . ر در ارتباط هستندت سال و مسن
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  برونشیت

به آماس و التهاب گذرگاه هوا بین بینی و ریه ها گفته می  47برونشیت
نایژه ها، لوله هاي . این بیماري به ناي و نایژه ها آسیب می رساند. شود

  . هوا هستند که از آنها هوا از ریه ها وارد و خارج می شود
. باشد) استمرار طوالنی(یا مزمن ) استمرار کم(برونشیت می تواند حاد 

معموالً از طریق عفونت هاي ویروسی یا باکتریایی ایجاد برونشیت حاد 
این نوع برونشیت معموالً بدون ایجاد مشکل، به سرعت درمان . می شود
این نوع برونشیت می تواند تخفیف یابد اما هیچگاه . یماري ریوي جدي تر استببرونشیت مزمن نشانه یک . می یابد

  . درمان نمی شود
. اما عوامل پیدایش و درمان آنها متفاوت است. و التهابات ایجاد شده در گذرگاه هوا استبرونشیت حاد و مزمن هر د

معموالً به دنبال یک بیماري ویروسی مثل سرماخوردگی یا آنفوالنزا . برونشیت حاد معموالً طی زمستان اتفاق می افتد
  . می آید و می تواند عفونت هاي باکتریایی همراه خود داشته باشد

اما سرفه هایی که همراه با بیماري می آید . ه به برونشیت حاد مبتالست معموالً طی دو هفته بهبود می یابدفردي ک
مثل سایر عفونت هاي گدرگاه هوا، ممکن است فرد به سینه پهلو نیز مبتال . ممکن است مدت بیشتري به طول انجامد

  . شود
دیکه سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مثل نوزادان و افراد سالخورده، اما افرا. هرکسی می تواند به برونشیت حاد مبتال شود
افراد سیگاري و افراد مبتال به بیماري اي قلبی و ریوي نیز بیشتر در . بیشتر در معرض ابتال به این بیماري قرار دارند

  . ر دارندخطر ابتال به آن هستند، همچنین افرادیکه در معرض بخارهاي شیمیایی یا آلودگی شدید هوا قرا
این نوع برونشیت نیز مثل برونشیت حاد با سرفه و خلط . برونشیت مزمن یکی از عوامل اصلی مرگ و ناتوانی است

 . ال پیاپی باقی می ماندساین عالئم در برونشیت مزمن تقریباً سه ماه در دو. سازي بسیار همراه است

  : عوامل●
ه متداول ترین این مواد، دود لازجم. ناي و نایژه را اذیت می کند ایجاد می شود که موادي استشمام با مزمن برونشیت

درصد از کلیه موارد برونشیت مزمن از کشیدن سیگار  90تا  80انجمن ریه در امریکا برآورد می کند که . سیگار است
  .ناشی می شود

اما تعداد خانم هایی که به این بیماري . خانم هااین بیماري تا چند وقت پیش بیشتر درمیان آقایان اتفاق می افتاد تا 

                                                             
٤٧bronchitis 
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سایر موادي که ناي و نایژه را اذیت می کند، شامل بخارهاي . مبتال می شوند نیز روز به روز در حال افزایش است
  . شیمیایی، آلودگی هوا و سایر مواد موجود در هوا مثل گرد و خاك می شود

مژك ها . این بیماري با ایجاد تغییر در مژك ها اتفاق می افتد. ت می کندبرونشیت مزمن در طول زمان به تدریج پیشرف
این مژك ها به جلو و عقب موج می . پیش آمدگی هاي نازك و مو مانند هستند که در خط ناي و نایژه قرار می گیرد

  .خورند و خلط ها را در گذرگاه هوا حمل می کنند
ها آسیب برسانند و باعث شوند که آنها توانایی خورد در جابه جا کردن دود سایر تحریک کننده ها می توانند به مژك 

بیمار دچار مکشل . گذرگاه هاي هوا باریک شده و با خلط بسته می شوند. خلط را به طور طبیعی از دست بدهند
درنتیجه . تنفسی می شود چون نمی تواند هواي کافی به ریه هاي خود برساند

ري بسیار جدي تر و خطرناك تر شده که آمفیزم نام برونشست مزمن منجر به بیما
  . دارد
  : عالئم●

 بریزشآ مثآل میشود، آغاز سرماخوردگی به شبیه عالئمی با معموالً حاد برونشیت
 و عمیقتر زود خیلی ها سرفه این اما،. خشک هاي سرفه و کردن عطسه بینی،

که حاوي خون، بزاق،  میکند ایجاد زردرنگ- سبز خلطی سرفه،. شود می دردناکتر
سرفه ها همچنین . درجه فارنهایت در این بیماري کامالً طبیعی است 102تب تا . سلول هاي مرده و سایر مواد می باشد
  . می تواند با خس خس هم همراه شود

  . درموارد ساده تر از برونشیت حاد، بیشتر عالئم در سه تا پنج روز ناپدید می شوند
برونشیت حاد معموالً با یک عفونت و بیماري باکتریایی . و ممکن است تا چند هفته ادامه پیدا کندسرفه ها باقی مانده 

عفونت باکتریایی را می توان با آنتی . همراه می شود که عالئم خاص خود از قبیل تب، و احساس بیماري را دارد
  . نیستنداما معموالً دربرابر عفونت هاي ویروسی اصلی موثر . بیوتیک درمان کرد

این سرفه می تواند کمی خلط هم . اولین نشانه برونشیت مزمن، سرفه خفیف است که سرفه سیگاري ها نامیده میشود
با پیشرفت بیماري، تنفس دشوارتر . خس خس کردن و تنگی نفس نیز میتواند همراه با این سرفه ایجاد شود. ایجاد کند
بدن دیگر نمی تواند اکسیژن کافی را بگیرد درنتیجه . خود را کمتر کند بیمار احساس می کند که باید فعالیت. می شود

  . تغییراتی در ساخت خون پدید می آید
  : تشخیص●

 بیمار سینه گوشی با سپس. میکند بررسی را وي عالئم و فرد سالمتی تاریخچه ابتدا پزشک برونشیت، تشخیص براي
این صداها شامل صداي خس خس و ترق ترق . باریک شدن راه هواست نشاندهنده خاص صداهاي برخی. دهد می گوش

  . می شود
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کشت به . آزمایش کشت خلط انجام می شود، به ویژه درمواقعی که رنگ خلط سبز شده باشد و خون در آن دیده شود
که براي سپس می تواند تصمیم بگیرد . پزشک امکان می دهد که تعیین کند چه باکتري در خلط بیمار موجود است

  . کشتن این باکتري ها چه دارویی باید تجویز شود
آنگاه نمونه گرفته شده . اولین قدم براي انجام کشت خلط این است که اجازه بدهید بیمار با سرفه کمی خلط تولید کند

تحت این شرایط باکتري به سرعت رشد می کند و تشخیص آن . روز در یک محیط گرم قرار داده می شود 3تا  2و 
  . ساده می شود

. در این فرایند، ابتدا داروي بیهوشی به بیمار داده می شود. خلط را میتوان از طریق برونکوسکوپی هم به دست آورد
  . گرفته میشودسپس لوله اي به راه هوا فرستاده شده و نمونه خلط 

. گاه تنفس سنج انجام می گیردتاین مرحله با استفاده از دس. قدم دیگر در تشخیص برونشیت آزمایش عملکرد ریه است
 80اگر عملکرد ریه کمتر از . این آزمایش بسیار ساده، سریع و بدون درد است و معموالً در مطب پزشک انجام می شود

  . برونشیت یا یک بیماري ریوي دیگر باشددرصد باشد میتواند نشانه ابتال به 
براي تشخیص صحیح بیماري پزشک باید آزمابشات دیگر مثل . بسیاري از بیماري هاي ریوي عالئم مشابهی دارند

  . رادیولوژي سینه، ثبت ضربان قلب و یا آزمایش خون از بیمار بگیرد

  : درمان ●
 گفته بیمار به. میشوند درمان ساده سرماخوردگی یک مانند حاد برونشیت خفیف موارد

 براي باال بردن. کشدسیگارن و کند استراحت کند، مصرف مایعات کافی حد به که شود یم
  .رطوبت هوا نیز باید از دستگاه هاي مرطوب کننده هوا استفاده شود

 بستگی سالمتی مشکالت سایر وجود و بیماري مرحله به و است پیچیده کمی مزمن برونشیت درمان: مزمن برونشیت ▪
داشتن برنامه منظم . رك سیگار و جلوگیري از خوردن دود سیگار افراد دیگر و آلودگی هوا استت مهم قدم اولین. دارد

  . براي ورزش نیز اهمیت زیادي دارد
  : جایگزین درمانهاي●

دي داروهاي گیاهی تعدا. رژیم غذایی سالم است که سیستم ایمنی بدن را تقویت کند یک جایگزین، درمانهاي تمرکز
این داروها شامل استنشاق اوکالیپتوس یا برخی روغن هاي خاص دیگر در . نیز براي درمان برونشیت توصیه می شوند

آب درمانی، استفاده از آب و بخارهاي آب، نیز می تواند به تمیز کردن سینه و تحریک سیستم . بخار داغ می باشد
  . ایمنی بدن کمک کند
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 !ناگهانیسکسکه؛ بالي 

دیافراگم عضله اصلی تنفس . سکسکه فشرده شدن ناگهانی و غیرارادي دیافراگم است
این عمل فشرده شدن، هوا را به سرعت به . است که در زیر ریه ها قرار گرفته است

این . با صدا بسته می شوددریچه واقع شده در باالي حنجره  درون ریه ها می کشد و
  .کسکه می شودبسته شدن سبب ایجاد صداي س

شما ممکن است هر جایی به سکسکه مبتال . سکسکه به طور ناگهانی آغاز شده و معموالً تنها چند دقیقه طول می کشد
  .سکسکه معموالً خود به خود برطرف می شود. بار در دقیقه سکسکه کنید 60تا  4شوید و بین 

به نظر نمی رسد که سکسکه هیچ . روي آن ندارید سکسکه یک اثر واکنشی است، به این معنا که شما هیچ کنترلی بر
  .تاثیر سودمندي داشته باشد و بروز آن در بعد از ظهرها شایع تر است

ساعت طول می کشد در  48البته سکسکه طوالنی که بیش از . مردان و زنان به طور مساوي به سکسکه مبتال می شوند
این نوع سکسکه خوردن و . ته کننده و ناراحت کننده باشدسکسکه مزمن می تواند بسیار خس. مردان شایع تر است

  .هرچند این سکسکه ها نادر هستند و گاهی اوقات با یک مشکل زمینه ایجاد می شوند. آشامیدن را مشکل می کند
  علل● 

ی گاه اما نشود شناخته است ممکن حالت این محرك علت. میشود ایجاد دیافراگم غیرارادي شدن فشرده با سکسکه
  :اوقات می توان علت را کشف کرد، به عنوان مثال

 به معموالً سوءهاضمه، گازدار نوشیدنیهاي یا هوا بلع یا مایعات، سریع نوشیدن و غذاخوردن از پس بدن شدن کشیده
گهانی دماي تغییرنا، مانندخندیدن ناگهانی تعجب یا ناراحتی احساسی، هیجانات، پرادویه و داغ غذاهاي خوردن واسطه

 یا الکل نوشیدن، یاسرد داغ خیلی آشامیدنیهاي یا غذاها خوردن، هوا به عنوان مثال گرفتن دوش آب سرد
ساعت  48از بیش که مزمن هاي سرفه. میکشد طول کوتاهی زمان مدت افراد بیشتر در سکسکه. مفرط سیگارکشیدن

طول می کشند ممکن است بدون هیچ علت مشخصی بروز کنند اما معموالً همراه با سوزش سردل یا رفالکس اسید رخ 
  .می دهند

  :در مواقع بسیار نادري علت زمینه سکسکه می تواند ناشی از یک بیماري جدي باشد، مانند
   دیگر اعضاء به سرطان گسترش عفونت، اثر در دیافراگم تحریک▪

  تشخیص  ●
با پزشک مشورت کنید و به او بگویید که چه مدت است و هر ) ساعت 48بیش از (در صورت ابتال به سکسکه مزمن 

پزشک شما را معاینه خواهد کرد و به منظور مشخص کردن علت . چند وقت یک بار است که سکسکه می کنید
  . کند MRIاسکن و  CTانجام  سکسکه مزمن ممکن است نمونه هاي خونی و ادراري بگیرد و درخواست
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  .بسته به عالیم شما، پزشک ممکن است الکتروکاردیوگرام یا انجام آزمون هاي عملکرد کبدي را الزم بداند
زنده است که تصویر متحرك  Xاین روش یک نوع اشعه . ممکن است از شما خواسته شود که فلوروسکوپی انجام دهید

  .معمول تصویر بی حرکت نشان می دهد Xه اشعه از دیافراگم فراهم می کند در حالی ک
  درمان●
 برطرف خود به خود و ندارد نیاز پزشکی درمان هیچ به سکسکه معمول طور به

  :باشند کننده کمک زیر خانگی درمانهاي است ممکن البته. میشود
 محلول یا آب با دهان کردن غرغره، یخ جویدن یا سرد آب جرعه جرعه نوشیدن

سر  روي را کیسه هرگز( کاغذي کیسهیک  داخل کشیدن نفس، دهان شستشوي
 یا لیمو زدن گاز، نفس کوتاه مدت یک براي نفس کردن حبس، )ندهید قرار ودخ

 که بخواهید کسی از، سینه درون به زانوها باالکشیدن، تازه زنجبیل تکه یک خوردن
  .ودش پرت حواستان ذهنی نظر از تا غافلگیرکند را شما

از درمان هاي مکمل مانند هیپنوتیزم و طب سوزنی براي کمک به درمان  برخی افراد
  .سکسکه استفاده می کنند، اما در حال حاضر هیچ شواهد قطعی در حمایت از کاربرد آن ها وجود ندارد

در برخی موارد، علت زمینه تشخیص داده و درمان می شود تا از . درمان پزشکی تنها براي سکسکه مزمن الزم است
نفر از  55بیمار مبتال به سکسکه مزمن مشخص شد که  72در یک بررسی بر روي . ازگشت سکسکه پیشگیري شودب

  .آنان مشکل روده فوقانی از قبیل رفالکس اسید داشتند که پس از درمان آن سکسکه برطرف شد
 . اگر هیچ علت زمینه اي شناسایی نشود، پزشک می تواند برایتان دارو تجویز کند
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  بیماري سل
کوباکتریوم توبرکلوزیس نام دارد؛ مای میشود، سل بیماري باعث که میکروبی

سل اکثرموارد ریه ها را گرفتار می سازد ولی می تواند سایر اعضاي دیگر 
میکروب ممکن است بصورت نهفته و یا بصورت فعال . بدن را هم مبتال کند

  .باشد
. نهفته یعنی میکروب در بدن فرد وجود دارد ولی باعث بیماري نشده است

اگر شما داراي سل نهفته باشید، عالیم سل را نخواهید داشت و نمی توانید 
باشید، ویروس، سیستم ایمنی شما را به حدي  HIVبیماري را به فرد دیگري منتقل نمایید ولی درصورتیکه آلوده به 

نمی تواند در مقابل میکروب مقاومت نماید بنابر این میکروب سل شروع به تکثیرورشد کرده و تضعیف می کند که بدن 
  ).که بیماري سل نیز نامیده می شود(موجب سل فعال می شود 

؛ ابتال ریه ها و یا هر عضو دیگري به سلِ فعال ، یکی از نشانه هاي ورود به مرحله بیماري ایدز HIVدرفرد آلوده به 
  .است
  کند؟ می پیدا سرایت چگونه سل میکروب●
امیکه شخصی که بیماري سل ریوي و یا گلو دارد، عطسه یا هنگ. شود می منتقل افراد سایر به هوا طریق از بیماري این

سرفه بکند و یا آواز بخواند قطره هاي خیلی کوچک که حاوي میکروب سل است در هوا پراکنده می شود، شخص 
بیماري سل در تماس .اوي میکروب را تنفس کند ممکن است مبتال به بیماري سل شوددیگري که همان هواي ح

طوالنی و نزدیک منتقل می شود، لذا افرادي که هر روز با بیمارمبتال به سل در تماس هستند مانند افراد خانواده، 
اده از دستشویی و یا قاشق بیماري سل از طریق دست دادن، استف.دوستان وهمکاران در معرض خطر بیشتري قرار دارند

  .و ظرف مشترك پخش نمی شود
  شگیري کرد؟پی سل بیماري به ابتال از میتوان چگونه●

برخی از مشاغل که بیشتر در تماس با مبتال یان به سل هستند بیشتر در 
معرض خطر ابتال به بیماري سل می باشند، مثل افرادي که در بیمارستان 

شما . خانه فقرا براي افراد بی سرپناه کار می کنندو درمانگاه یا زندان و یا 
  .و پزشکتان باید باهم تصمیم بگیرید که آیا به صالحتان است که در چنین محیطی کار بکنید یا خیر

چنانچه در شرایطی قرار دارید که خطر ابتالي سل به میزان بیشتري شما را تهدید می کند حتماً باید آزمایش بیماري 
چنانچه برایتان مقدور است سعی کنید از شخصی که بیماري سل فعال .لی یک بار برایتان انجام بگیردسل بیش از سا

فردي که به مدت . دارد ولی داروهایش را مصرف نمی کند و یا اینکه تازه شروع به خوردن دارو کرده است دوري کنید
منتشر نمی کند و پزشک به وي خواهد گفت  چندین هفته داروهایش را مصرف کرده است طبیعتاً دیگر بیماري سل را
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  .که چه موقع همراهان وي را خطر ابتال تهدید نمی کند
اگر بر حسب اتفاق با چنین فردي در تماس قرار داشتید، حتی اگر جواب تست سل برایتان منفی بوده است، فوراً به 

  .ع کندشرو) جهت پیشگیري( دکتر مراجعه تا در صورت لزوم برایتان دارو ضد سل 
  هستیم؟ فعال سل به مبتال که فهمیم می چگونه●

معموالً میکروب سل ریه ها را . ه میکروب به کدام عضو حمله کرده استداردک این به بستگی بیماري این عالمتهاي
 یا ضعف، خونی سینه،خلط قفسه دردهفته ، 3 از بیش شدید سرفه:عبارتند از درگیر می کند وعالمت هاي سل ریوي 

  نهشبا عرقو  لرز، تب اشتها دادن دست از وزن، زیاد،کاهش خستگی
  یا بیماري سل از من به دیگران سرایت می کند؟آ●
 چند مدت بهاین  بنابر .کنید نتقلم دیگران به را بیماري توانید می احتماالً باشید ریوي سل بیماري به مبتال اگر بله،▪

فته از شروع مصرف ازچنده بعد .کنید استراحت و کردهخوداري  کار محل حضوردر از و بمانید منزل در باید هفته
ادامه بدهید تا بیماري ماه دیگر هم به مصرف داروهایتان  9تا  6داروها دیگر خطر سرایت وجود ندارد ولی باید حداقل 

مدرسه  معموالً پزشک به شما خواهد گفت که چه زمانی می توانید به محل کار و یا.بطور کامل درمان شود
  .داروهاي ضد سل موجی ضعف وبی حال نمی شود همچنین برقدرت کار کردن شما اثر بدي نخواهد داشت.برگردید

  چیست؟ درمان به مقاومسل  بیماري●
 میکروب آن به نرود بین از خاصی داروي با سل میکروب که وقتی▪

ایش را بیمارداروه میشودکه درمان به مقاوم زمانی سل.میگویند مقاوم
بنابراین همیشه .به مدت کافی و یا به میزان کافی مصرف نکرده است
بیماران مبتال به .دقیقاً طبق دستورپزشک داروهایتان را مصرف کنید

سل مقاوم به درمان می توانند بیماري خود را به دیگران پخش 
ل زیاد است زندگی می کنند سل مقاوم به درمان معموالً در بیمارانی دیده می شود که در مناطقی که شیوع س.کنند
  .آفریقا، آسیاي جنوب شرقی و آمریکاي التین:مانند

  "مقاومت چند دارویی "وقتی که تعداد زیادي از داروها نتوانند بیماري سل را درمان کنند، میکروب سل داراي 
ویی تبحر خاص دارند و چنین بیمارانی باید حتماً به پزشکانی مراجعه کنند که در امر معالجه مقاومت چند دار.است

 .قادرند بهترین گروه دارویی را براي مبارزه با میکروب توصیه کنند
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  گرفتگی بینی
 درمانگاهها به کنندگان مراجعه از بسیاري شکایت باعث که شایعی عالیم از یکی
در این حالت بیمار احساس می کند بینی او  باشدکه می بینی گرفتگی شود، می

باز نیست و عبور هوا از بینی به طور ناقص انجام می شود و در این حالت در 
  . بینی، یا انسداد کامل پیش می آید و یا به طور نسبی بسته می شود

چند ساعت همان  ممکن است دو طرفه باشد و همچنین ممکن است یک بینی بسته باشد و دیگري باز باشد و بعد از
این حالت اخیر، که خیلی از افراد . بینی که بسته بود باز باشد و بینی دیگر بسته باشد و این سیکل تکرار شود و بالعکس

از آن شکایت دارند، بیماري نمی باشد، بلکه سیکل طبیعی و سیکل فیزیولوژیک بینی می باشد و افراد نباید از این بابت 
  . نگران باشند

ساعت یک بار در هر فرد طبیعی یکی از سوراخ هاي بینی به طور نسبی بسته می شود و یکی باز می  4الی  1 حدود هر
بعضی از افراد می خواهند در این حالت با قدرت زیاد و سریع از بینی . شود و آن بینی که بسته بود، بازتر عمل می کند

انجام دهند، در این جا باید عنوان شود که این کار، انتظار  نفس بکشند و اظهار می دارند که نمی توانند این عمل را
درستی از بینی نمی باشد و بینی وظیفه اش این است که هوا را به آرامی از بین شاخک هایی که داخل بینی قرار دارند، 

می کند، گرم و هوا به آرامی از بین این ها عبور می کند و در این مدتی که هوا از این شاخک ها عبور . هدایت کند
  : در این جا ذکر یک مثال مناسب می باشد. مرطوب می شود، تا بتواند به حنجره و ریه برسد

درجه زیر صفر باشد، همان  5از بینی رد شود، اگر هواي محیط  هوا به سرعت و به صورت یک لوله فرض کنید که اگر
مریض می شوند، سینه پهلو می کنند و ذات الریه می  هوا با همان درجه حرارت به گلو، حنجره و ریه می رسد و افراد

بنابراین حتماً باید هوا با یک مقاومت در بینی روبرو باشد و به تدریج گرم و مرطوب شود و به قسمت هاي . گیرند
  . اشکالی ایجاد نکند... مختلف برسد که براي سالمت ریه و حنجره و

از طرفی چون مخاط بینی . دارد که ذرات معلق موجود در هوا را بگیردعالوه بر گرم و مرطوب کردن هوا، بینی وظیفه 
مرطوب است، برخی از میکروب ها و ذراتی که در هوا موجود می باشد، در هنگام عبور از بینی، به مخاط بینی می 

  . ه نرسندچسبد، یعنی بینی یک وسیله دفاعی می باشد و مخاط بینی باعث می شود که این میکروب ها و ذرات به ری
با رسیدن مولکول هاي ماده بودار به . یکی دیگر از کارهاي بینی عالوه بر تنفس و دفاع بدن، در عمل بویایی می باشد

  . مخاط بویایی فرد بو را حس می کند
  عوامل ایجاد کننده گرفتگی بینی کدام است؟ و در چه افرادي گرفتگی بینی به طور معمول دیده می شود؟

نی چندین عامل می تواند دخیل باشد، ولی مهم ترین علت در حال حاضر آلرژي و حساسیت بینی می در گرفتگی بی
  . باشد که تقریباً در همه افراد و در تمام سنین دیده می شود

اغلب گرفتگی بینی در بهار یا پاییز تشدید می شود، البته عالیم دیگري نیز به همراه گرفتگی ممکن است وجود داشته 
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  . ثل عطسه، خارش بینی و ترشح مایع زالل از بینیباشد م
در بعضی از افراد، دیواره بین دو . از علل دیگر، انحراف دیواره بین دو حفره ي بینی یا انحراف سپتوم بینی می باشد

یا ممکن است در اثر تکامل، طوري . حفره بینی کامالً صاف نیست و در نتیجه ممکن است گرفتگی بینی ایجاد شود
  . تخوان و غضروف هاي داخل بینی رشد و تکامل پیدا کند که به صورت صاف نباشد و کج باشداس

از علل دیگر می توان به تروما یا ضربات وارده به بینی اشاره کرد که در اثر ضربه، چه در کودکی و چه در بزرگسالی، 
در نهایت همگی باعث گرفتگی بینی می . ممکن است به یک طرف بینی فشار وارد شود و به انحراف بینی منجر گردد

  . شوند
هر گونه تومور یا توده اي فضاگیر در بینی می تواند از عبور هوا . از علل دیگر وجود تومورها و توده ها می باشد

، )چون لوزه سوم در انتهاي بینی وجود دارد(همچنین در کودکانی که دچار بزرگی لوزه سوم هستند. جلوگیري کند
تجمع (در نهایت از علل دیگر گرفتگی بینی که کمتر شایع هستند، هماتوم یا آبسه بینی . شکل می شودعبور هوا م

  . می باشد) خون در داخل دیواره بینی

  عالیم گرفتگی بینی کدام است؟چه عالیمی همراه گرفتگی بینی می تواند وجود داشته باشد؟ 
عالوه بر . از مهم ترین عالیم گرفتگی در بینی، عدم عبور هوا می باشد

آن ترشح نیز از بینی وجود دارد، مانند تورم مخاط بینی به خاطر 
اگر یک تومور . آلرژي که می تواند باعث ترشح آبکی از بینی شود

نه (بدخیم در بینی باشد، عالوه بر گرفتگی می تواند ترشح خون آلود 
که از علل کم (گیر کردن جسم خارجی. هم دیده شود) لآبکی و زال

، مانند دانه حبوبات یا قطعه اي از مداد پاك کن در )تر شایع است
  . داخل بینی می تواند باعث گرفتگی بینی و عدم عبور هوا شود

گی بینی رخ می در مواردي ممکن است فرد داراي تومور خوش خیم به نام آنژیوفیبروم باشد که در این صورت هم گرفت
البته می تواند باعث خونریزي هم شود و با ترشح زالل یا چرکی و خون آلود و خونریزي از بینی، تورم بینی، تورم . دهد

  . صورت و بد فرم شدن صورت همراه باشد
ک در موارد شدید ممکن است این علت ها باعث بد شکل شدن ظاهر بینی شوند، مانند کسانی که داراي پولیپ یا ی

توده خوش خیم در داخل بینی هستند که در اثر کم توجهی و عدم درمان آن، حجمش زیاد می شود و ظاهر بینی را 
 .بنابراین عالیم همراه می تواند با علل ایجاد کننده گرفتگی بینی مرتبط باشد. پهن می کند
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  آبریزش بینی

و البته عطسه، سرفه و ... بهار از راه رسیده است، هواي دل انگیز، درختان سبز و 
در این زمان از سال والدین نه تنها باید به کودکانی که دچار ناخوشیهاي ! آبریزش بینی

مربوط به این مشکالت شده اند، رسیدگی کنند، بلکه باید دلیل آن را هم شناسایی 
  . در کل براي هر پدر و مادري که پزشک نباشد، سواالتی پیش می آید. نمایند

  آیا گرده گیاهان موجب عطسه، سرفه و آبریزش بینی او شده است؟  است؟ حساسیت دچار من آیاکودك▪
  هستند؟ سرماخوردگی نشانه عالیم، این اینکه یا▪
  کنم؟ مراجعه پزشک به باید آیا▪
  بفرستم؟ مدرسه رابه او کنم؟ استفاده نسخه بدون داروهاي از▪
  ها چیست، میکرب یا گرده گیاهان؟  نشانه این بروز دلیل که است این پرسش مهمترین و اولین اما▪

اگر شخصی که دچار این مشکالت شده، . بنا به توصیه پزشکان، ابتدا باید عالیم را بررسی نمود
تنها شخص بیمار در میان خانواده باشد، احتمال اینکه مشکل او حساسیت باشد بیشتر است و 

شروع شده و میان آنها پخش شود، سرما خوردگی اگر این نشانه ها در یک نفر از اعضاي خانه 
  . است

اما ممکن است در یک خانواده همه یا تعدادي از افراد به گرده گیاهان حساس باشند، روش 
  . تعداد زیاد عطسه و پشت سر هم بودن آنها، نشانه حساسیت است. دیگر تشخیص آلرژي تعداد عطسه هاست
س به تدریج کمتر شده و شخص در حدود یک هفته یا بیشتر پس از بروز عالیم سرماخوردگی ابتدا شدت یافته سپ

عالیم بهبود میابد اما آلرژي بهتر یا بدتر نمیشود و بهبود هم نمیابد و حتی ممکن است به عفونت سینوس و مشکالت 
  . دیگر هم منجر شود

میتواند در اثر گرده هاي آلوده ایجاد وط دانست و از طرفی سرما خوردگی نیز بدرکل نباید آلرژي را تنها به فصل مر
در بعضی مناطق هر فصلی موردي براي ایجاد آلرژي دارد و . شود، پس حتی منشاء این دو نیز میتواند مشابه باشد
  . مناطقی نیز از کمترین موارد حساسیت زا برخوردارند

وهاي ضدحساسیت بدون نسخه درهر حال، اگر مطمئن هستید که مشکل فرزندتان حساسیت است، استفاده از دار
اما اگر کودك پس از یک هفته هنوز به این دارو واکنش مناسبی نشان نداد یا در . مناسب با سن او، موردي ندارد

  . روزهاي اول بروز عالیم دچار تب شد، باید به پزشک مراجعه کنید
ید و داروي ضد حساسیت مصرف این مسئله در مورد بزرگساالن هم صادق است، اگر دچار نشانه هاي آلرژي هست

  . میکنید و بدن شما واکنشی نشان نمیدهد، دچار سرماخوردگی هستید
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در این صورت اگر داروهاي معمول سرماخوردگی تاثیري نداشتند، حتما به پزشک مراجعه کنید و فراموش نکنید که 
سرفه، از عالیم مهم سرماخوردگی . شک ببریداگر شخص بیمار، فرزندتان است، قبل از تجویز خودسرانه دارو، او را نزد پز

  . است که در صورت ادامه یافتن باید تحت درمان پزشک قرار بگیرد
در مورد کودکان، هرگز منتظر نشوید که درجه تب آنها به حد خاصی برسد، براي مراجعه به پزشک درجه خاصی وجود 

  . دارد، باید به پزشک مراجعه نمود ندارد، مهم این است که اگر کودك تبی هرچند خفیف اما مداوم
او باید دو . یا پزشک این بود که فرزندتان سرماخورده، به هیچ وجه او را به مدرسه نفرستید/اگر تشخیص نهایی شما و

در مورد آلرژي هم، اگر عالیم شدید بوده و کودك را در شرایطی بسیار ناگوار قرار . یا سه روز در خانه استراحت کند
 .نیز، از فرستادن او به مدرسه خودداري کنید داده اند
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  :نهمفصل 
  و بیماریهاي آن دستگاه شنوایی
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  مقدمه
 . دارد زیادي ،اهمیت کودکی ازسنین ازعضوشنوایی مراقبت . است بدن تعادل وحفظ عضوشنوایی گوش

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  : ساختمانگوش●
  :خارجیگوش بیرونی یا ) 1  

الله گوش جمع آوري امواج صوتی، هدایت آنها به مجراي شنوایی و . که خود شامل الله گوش و مجراي شنوایی است
سانتی متر است که ارتعاشات صوتی از  2-3تشخیص جهت آنها را بر عهده داشته و مجراي شنوایی لوله اي به طول 

  . رسند طریق آن به پرده صماخ که در انتهاي آن قرار دارد می
  : قسمت زیرمی باشد سه شامل گوش کالبدشناسی ازنظر  
  : گوش میانی) 2  

این قسمت از گوش، محفظه اي است استخوانی که بوسیله دو دریچه بیضی و گرد از گوش داخلی، وبوسیله پرده صماخ 
یپور اوستاش فشار ش. (از گوش خارجی جدا می شود و نیز از طریق مجرایی بنام شیپور اوستاش به حلق مرتبط است

  ) دوطرف پرده صماخ را متعادل می سازد
 شدت هرگاه اما. دهد می انجام نیز را صوتی شدید ارتعاشات دهنده تخفیف عمل صوت، انتقال عمل ضمن میانی گوش  

  . خواهددید صدمه داخلی گوش تجاوزکند معینی حد از صوت
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  :گوش داخلی) 3  
گوش داخلی به علت داشتن پیچ و خم هایش به البیرنت موسوم شده و عمل آن از نظر شنوایی این است که ارتعاشات 

  . صوتی را به یاخته هاي شنوایی برساند و آنها را به تکانه هاي عصبی تبدیل کند
مخصوص عمل تعادل و  دهلیز و مجاري نیمدایره. بخش دهلیز، مجاري نیمدایره و حلزون می باشد 3گوشداخلیشامل  

  حلزون ویژه عمل شنوایی است
  
  : در هدایت صدا فیزیولوژیک اصول●
 تبدیل مایع مکانیکی تحریک به هوا در موجود ارتعاشات از را صوتی امواج داخلی گوش استخوانهاي و صماخ پرده  

  . کنند می
 اقدرت ب تحریک امواج ها، استخوانچه هرمی عمال و بیضی دریچه مقابل    در صماخ پرده سطح نسبی بزرگی علت به

دریچه بیضی توسط لیگامان حلقوي احاطه شده و حرکت . لی منتقل می شوندداخ گوش به خارجی گوش از بیشتري
آزادانه قسمت پهن استخوان رکابی، امواج منتقل شده توسط استخوانچه هاي سندانی و چکشی را از پرده صماخ 

در سمت دیگر کانال حلزون گوش امکان حرکت مایع آندولنف با امواج صدا را فراهم وجود دریچه گرد . دریافت می کند
در صورتیکه پرده صماخ سالم باشد، امواج صوتی ابتدا دریچه بیضی را تحریک نموده و پس از یک تاخیر . می سازد

  . کوتاه آثار انتهایی موج تحریک به دریچه گرد می رسد
  : گوشها از مراقبت در بهداشتی نکات برخی●
ا باعث کم شدن قدرت زیر نمائید خودداري زیاد سروصداي درمعرض قرارگرفتن از

در صورتیکه گوش براي . شنوایی و بروز اختالالتی در اعضاي مختلف بدن می گردد
مدت طوالنی در معرض صداهاي شدید و مداوم قرار گیرد ممکن است باعث بروز 

ر سرو صدا، صداي صحبت کردن معمولی چنانچه در یک محل پ. نقص شنوایی گردد
را بتوان شنید، صدا در آن محل چندان شدید نیست ولی اگر به علت سرو صداي زیاد صحبت کردن غیر ممکن باشد در 

اینصورت شدت صدا به اندازه اي است که ممکنست براي شنوایی زیان آور بوده و باعث بروز اشکاالتی در شنوایی فرد 
  . گردد

در افراد مورد مطالعه، نارحتی ها و عوارض متعدد  انسان، بدن بر سروصدا اثر درخصوص شده انجام لعاتمطا اساس بر
گزارش شده که الغري تدریجی، کم خونی، احساس خستگی، تند شدن تنفس و ضربان قلب، ضعف جنسی، افزایش 

یت، سردرد، کاهش دقت، ضعف فشار خون، اختالل در خواب، کند شدن کار دستگاه گوارش، تحریک پذیري و عصبان
عمومی، سرگیجه، درد معده، اختالالت حافظه، کاهش قدرت شنوایی، تهوع، استفراغ، اختالالت کبدي، تزلزل در راه 
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  . رفتن و حرکت غیر عادي آرواره ها از آن جمله اند
عدم . معالجه خواهند شد بسیاري از افراد چنانچه نقایص شنوایی آنها را زود تشخیص داده و تحت درمان قرار دهند،

تشخیص نقایص شنوایی ممکنست سبب بروز ناراحتیهاي عصبی، نقص شخصیت، عدم پیشرفت در تحصیل و یا 
  . ناهنجاریهاي رفتاري در کودکان گردد

همچنین از وارد نمودن . هیچگاه گوش را با چوب کبریت، خالل دندان، سنجاق سر ویا اشیائی شبیه به آنها پاك ننمائید
بون زیاد در مجراي گوش خودداري کنید زیرا صابون سبب سخت شدن سرومن گوش شده و بیرون آوردن آن را صا

  . مشکل می سازد
  

 ...در ادامه به برخی از مهمترین مشکالت و آسیبهاي وارده بر گوش و دستگاه شنوایی خواهیم پرداخت

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨٠ 
 

  :بیماري پیرگوشی
یک شکل رایج کم شنوایی است که خود به تنهایی خطرناك نیست ولی ارتباطات 48پیرگوشی

ومکالمات را براي شخص سخت و دشوار می سازد؛ بنابراین شخص احساس تنهایی،نا امیدي 
دلیل اصلی این حالت افزایش سن است اما فاکتـورهـاي دیگري نیز مؤثر . و پریشانی می کند

این یک واقعیت است که . غذایی وبیش از همه نویز محیطیاست مثل تأثیرات ژنتیکی ،رژیم 
مردمی که در مـحیط پر نویز زندگی می کنند بیشتر در معرض پیر گوشی قرار دارند تا کسانیکه در محیطهاي خـلـوت 

یک دلیل دیگر در ایجاد پیرگوشی ،پیر و فرسوده شدن گوش میانی است که در این . و سـاکـت زنـدگـی مـی کـنـنـد
  . شرایط گوش میانی حالت ارتجاعی خود را ازدست می دهدو اتصـالـات زنجیره استخوانچه اي گوش سفت می شود

اکثر مردمی که از پیرگوشی حسی رنج می برند می توانند به سخنان گـوش کننـد ولـی به سختی آنرا دنبال می کنند 
  . ر آنها کاهش یافته استحساسیت شنوایی آنها رضایت بخش است اما تمایز بین سخنان د. 

. پیر گوشی در واقع اصطالحی است که معموال چگونگی تفسـیـر آسـتانـه شنوایی را با افزایش سن توضیح می دهد
که این عارضه .تغییرات آستانه وابسته به سن از سن هاي باال شروع می شود و نشانه آسیب زودتر به قاعـده حلزون است

دیگر موضوعی که می توان در مورد پیرگوشی یاد آور شد این است که نـوع . تر استدر مردان نسبت به زنان بیش
سختی در تشخیص گفتار شایعترین . عصبی و قرینه در گوشها است –کـاهش شـنوایی کـه ایجاد می کند از نوع حسی 

ا افزایش سن مشکل پیرگوشی است و درجه تشخیـص گفتار در سکوت با افزایش سن کاهش می یابد و همینطور ب
معموال تأثیرات پیرگوشی برفهم .میزان وضوح گفتار در شرایط سخت مانـند وجود نویز درمحیط کـاهش می یـابد

  . نادرست گفتار از دهه چهارم زندگی شروع میشود 
  :وجوددارد بسیاري راههاي پیرگوشی دچار افراد به کمک براي

  . است مناسبی حل راه سمعک ازآنان، برخی براي ـ
هاي مجهز به تقویت  تلفن. ترشود راحت آنها براي شنیدن موقعیتها، برخی در شوند می سبب شنیداري کمک وسایل

است که اصوات را با سمعک یا بدون سمعک واضح  FMمثال دیگر، دستگاه هاي . کننده، مثالی از این نوع وسایل است
  .به گوش ها می فرستنداین دستگاه ها امواج صوتی را مانند یک رادیو . تر می کنند

، استفاده از نشانه هاي بینایی براي درك بهتر گفتار نیز به افراد دچار پیرگوشی کمک )لب خوانی(آموختن گفتارخوانی
  .می کند تا صحبت هاي مخاطب خود را بهتر درك کنند

                                                             
٤٨Presbycusis 
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  شود؟ می انتخاب چگونه مناسب سمعک▪
 تقویتی راهکار انتخاب و شنوایی کم میزان ارزیابی براي

 که خاصی دیده آموزش متخصصین با مشاوره مناسب،
  .است ضروري کنند، می کار تیمی صورت به

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، فرد دچار 
مشکل شنوایی را ارزیابی می کند و هر گونه بیماري یا 

اختاللی افزون بر مشکل اصلی را تشخیص و مورد 
  . درمان قرار می دهد

شنوایی سنج، متخصصی است که میزان شنوایی را 
شنوایی سنج پس از ارزیابی کامل شنوایی تعیین می کند که سمعک می . ارزیابی و نوع کم شنوایی را مشخص می کند

  . تواند مفید باشد یا خیر
ري به او فرد کم شنوا مورد مشاوره قرار می گیرد و در مورد چگونگی کمک سمعک به بهبود موقعیت هاي شنیدا

پس از آن شنوایی سنج آزمون هایی را جهت تعیین سمعک مناسب انجام می دهد و سمعکی . توضیحاتی داده می شود
  .را انتخاب می کند که شنوایی و درك گفتار فرد را به حداکثر برساند

وع و میزان کم سمعک براي اکثر افراد مسن دچار کم شنوایی سودمند است، گرچه میزان این سودمندي بستگی به ن
  .شنوایی فرد دارد

  :پیرگوشی دچار فرد با صحبت هنگام مهم نکات▪
تان دچار کم شنوایی ناشی از پیرگوشی هستید، این نکات را با  آشنایان از یکی یا شما اگر

  :اعضاي خانواده، دوستان و همکارانتان در میان بگذارید
ي که او بتواند چهره شما را هنگام طور. روي خود را به سمت فرد دچار کم شنوایی کنید -

  .صحبت کردن ببیند
این امر سبب . اطمینان حاصل کنید هنگام صحبت کردن، نور از رو به رو به شما می تابد -

می شود فرد دچار کم شنوایی حاالت چهره، حرکات لب و بدن شما را ببیند و ارتباطش 
  .راحت تر شود

  .ها خاموش کنیدرادیو و تلویزیون را هنگام گفت و گو -
  .هنگام غذا خوردن یا زمانی که دهانتان را با دستانتان پوشانیده اید، صحبت نکنید -
  .فریاد زدن، ریتم گفتار شما را تغییر می دهد. کمی بلندتر از معمول صحبت کنید، اما فریاد نزنید -
  .با سرعت طبیعی صحبت کنید و در اداي اصوات اغراق نکنید -
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  .قدور بود موضوع صحبت را به فرد دچار کم شنوایی بگوییدهر زمان که م -
  .در صورتی که فرد متوجه صحبت شما نشد، آن را در جمالت کوتاه تر و ساده تر بیان کنید -
  .در رستوران یا در جمع هاي خاص، صندلی یا محلی را انتخاب کنید که دور از شلوغی و سر و صدا باشد -
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  سمفونی آزار دهندهوزوز گوش؛ 
وزوز گوش یعنی شنیدن صداي خاصی شبیه صداي زنگ در گوش که 

این صدا . ممکن است در یک ، هر دو گوش و یا حتی در سر احساس شود
فرکانس هاي متفاوتی دارد و به صورت زنگ زدن، صداي باد، غرش، سوت 

که سبب  وزوز در گاهی موارد شدت زیادي دارد. درك می شود... و 
گاهی . آشفتگی و پریشانی شده و زندگی طبیعی فرد را مختل می کند 
براي مثال . هم خفیف و موقتی بوده و پس از مدتی کوتاه برطرف می شود

هنگامی که فرد در معرض صداهاي بلند قرار می گیرد ممکن است براي چند دقیقه دچار وزوز گوش شود که خود به 
جالب . برخی موارد هم وزوز گوش دائمی است و در تمام طول زندگی همراه فرد است خود برطرف می شود؛ اما در

این موارد غالباً به دلیل مشکالت . است بدانید که در برخی موارد صداي وزوز توسط دیگران نیز قابل شنیدن است 
  . عروقی در گوش خارجی یا اسپاسم عضالنی ایجاد می شود

  چه عواملی سبب وزوز می شوند؟
اگر چه عواملی مثل استرس و اضطراب، آلرژي، افزایش یا . علت اصلی وزوز گوش در بسیاري از موارد مشخص نیست

وجود تومورها، دیابت، تیروئید، ضربه به سر و گردن و ) اختالالت عروقی( کاهش فشار خون
مصرف داروهایی مانند ضد التهاب ها، آنتی بیوتیک ها، داروهاي مسکن، داروهاي ضد 

افسردگی ، الکل و آسپرین به عنوان عواملی که می توانند باعث وزوز گوش شوند، شناخته 
در همین جا بد نیست یادآوري کنیم در صورتی که شما از آسپرین استفاده . شده اند

  .کردید و دچار وزوز شدید، با پزشک خود مشورت کنید
عصب شنوایی در گوش بسیاري از وزوزهاي گوش ناشی از آسیب انتهاي میکروسکوپی 

افزایش سن . آسیب به آنها سبب کم شنوایی و بروز وزوز می شود. داخلی است که به دلیل صداي بلند ایجاد می شود
: شوند، عبارتند از عوامل دیگري که باعث وزوز گوش می. نیز عامل دیگري براي آسیب به این اعصاب و ایجاد وزوز است

  .زوز موقت می شود و سخت شدن استخوانچه هاي گوش میانیتجمع جرم در کانال گوش که سبب و

  آیا ممکن است وزوز گوش پیشرفت کند و منجر به ناشنوایی شود؟
از جمله عواملی که . اما معموالً شدت آن بدون تغییر باقی می ماند. دربرخی موارد ممکن است وزوز گوش شدیدتر شود
بنابراین در . مصرف الکل و قرارگیري در معرض اصوات بلند استسبب بدتر شدن وزوز می شوند استعمال دخانیات، 

از پالك هاي محافظ گوش استفاده کنید؛ ...)فرودگاه، کارخانجات، کارگاه ها و( صورتی که محل کار شما پرسروصداست 
  . اما به هر حال وزوز گوش مگر در موارد بسیار شدید با شنوایی تداخلی ایجاد نمی کند
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  دچار وزوز می شوند؟ آیا کودکان نیز
همان طور که بزرگساالن دچار وزوز گوش می شوند این حالت می تواند به دلیل ضربه صوتی، ضربه به سر، تاثیر داروها، 

اختالالت سیستم ایمنی،عفونت مزمن گوش،کم شنوایی و ضربه مغزي در کودکان نیز . واکنشهاي ویروسی یا آلرژیک
از بیان این حالت ناتوانند؛ اما مواردي نظیر مشکالت رفتاري ) سالگی 6تا  5( ن مدرسهمعموالً کودکان تا س. ایجاد شود

می توانند ) مانند عفونت هاي طوالنی مدت( همراه با کاهش توجه و تمرکز، افسردگی، بی خوابی و اختالل مزمن گوش
  .نشانه اي از وجود وزوز باشند

  داد؟در صورت بروز وزوز گوش باید چه کاري انجام 
پزشک، فشار خون، وجود عفونت، رژیم غذایی، حساسیت ها و وضعیت . در اولین مرحله با پزشک خود مشورت کنید

عمومی سالمت شما را بررسی کرده و در صورت لزوم براي بررسی هاي 
تکمیلی سیستم شنوایی شما را به متخصص گوش و حلق و بینی و یا 

صورتی که از داروي خاصی  در. کارشناس شنوایی سنجی ارجاع می دهد
  .درباره آن با پزشک مشورت کنید. استفاده می کنید

درباره درمان وزوز گوش باید گفت که اوالً وزوز گوش یک عالمت است و 
اما در مواردي که علتی براي آن یافت : باید علت اصلی را برطرف کرد

اما . راههاي درمان براي افراد متفاوت است. دارد  نشود و یا به صورت مزمن دربیاید، راههایی براي درمان آن وجود
برخی ازاین روشها از . تجربه ثابت کرده استفاده از چندین روش با هم مفیدتر از استفاده از یک روش به تنهایی است

  : این قرارند
ز سمعک سبب استفاده ا. اغلب افرادي که از وزوز رنج می برند دچار کم شنوایی نیز هستند: استفاده ازسمعک -1

اگر فرد گفتگوي مردم یا موسیقی دلخواهش را به راحتی . بلندتر شدن اصوات و راحت شنیده شدن آنها می شود
  .بشنود، کمتر به وزوز توجه می کند

ماسکرها، . معموالً وزوز در محیط ساکت، آزار دهنده تر است): ماسکر( استفاده از وسیله تولید کننده صوت رقابتی  -2
این وسایل اصوات دائم با شدت کم و . ي الکترونیکی هستند که روي گوش قرار گرفته و شبیه سمعک هستند ابزارها

بیشتر مردم در صورت استفاده . باند فرکانسی وسیع تولید می کنند که سبب کاهش توجه فرد به صداي وزوز می شود
م نیز به فرد کمک می کند که وزوز را فراموش گوش کردن به رادیو با صداي ک. از ماسکر راحت تر به خواب می روند

برخی از افراد که از ماسکر استفاده می کنند، می گویند وزوز حتی چندین ساعت پس از . کرده و راحت تر به خواب رود
  .استفاده از ماسکر نیز شدت کمی دارد

  .ی آن را نیز نباید فراموش کردبرخی از داروها سبب بهبود نسبی وزوز می شوند، اماعوارض جانب: دارو درمانی -3
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در این روش بیماران از یک وسیله داخل . و مشاوره است ) محو کننده( بازدرمانی استفاده توام از ماسکر: بازدرمانی -4
ساعت مورد استفاده قرار می  8سال هر روز  2تا  1این وسیله به مدت . گوشی تولید کننده صوت استفاده می کنند

د می گیرد که چطور از فکر کردن به وزوز دوري کند ، اگر چه این روش طوالنی مدت است، اما سپس فرد یا. گیرد
  .اغلب مفید واقع می شود

  .آرامش سبب کنترل عضالت و عروق شده و شدت وزوز را در بیشتر افراد کاهش می دهد: تمرکز و آرامش -5
  

 ند؟کسانی که دچار وزوز گوش هستند چه نکاتی را باید رعایت کن

  .اجتناب از قرارگرفتن در معرض اصوات بلند -1
  .بررسی فشار خون و کنترل آن در صورت وجود مشکل -2
  .کاهش مصرف نمک، مصرف زیاد نمک به جریان خون آسیب می رساند -3
  .پرهیز از مصرف بیش از حد چاي، قهوه و استعمال دخانیات -4
  .ورزش روزانه براي بهتر شدن جریان خون -5
  .تراحت کافی و جلوگیري از خستگیاس -6

سعی کنید به صداي وزوز بی توجه باشید ، فکر کردن به مسائلی که مورد عالقه شماست در این امر به شما کمک 
همچنین . گوش کردن به موسیقی دلخواه خود عاملی براي کاهش توجه به این صداي آزار دهنده است. خواهد کرد

 .در هر حال توجه به وزوز و نگرانی درباره آن تنها شرایط را بدتر می کند. بپوشاندموسیقی می تواند صداي وزوز را 
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  :منابع و مآخذ

 منابع فارسی: الف

 –موسسه فرهنگی نوردانش   -صطالحات آناتومیاآناتومی استخوان و مفاصل با  -  سولماز مجیدزاده، فریدون نگهدار •
 1391تهران 

 1379تهران -انتشارات نوردانش - آناتومی پایه و بالینی راههاي عصبی و اعصاب مغزي  - محمد بربرستانی •

 1383تهران  -بشري باهمکاري تحفه نشر  -  فرهنگ جامع واژه ها و اصطالحات پزشکی  -  پوران سامی •

 1390تهران  –نشر جامعه نگر  –ترجمه پروین منصوري و همکاران  - بیماري هاي پوست  - هبیف. توماس پی  •

 1389تهران  - نشر ارجمند  –ترجمه علیرضا کشتکار جعفري  –کلیات چشم پزشکی  -  ووگان •

 1389تهران  -نشر ارجمند  -ترجمه توحید نجفی  –جلد اول، دستگاه تنفسی –آناتومی سیستمیک   -ریچارد اسنل  •

 1389چاپ سوم  –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  –آناتومی عمومی  -علی والیانی  •

 1389تهران  –نشر گلبان –تشریح عمومی کالبدشناسی انسانی  -نوراهللا رضایی  •

 انتشارات مجد دانش  –هاي قلب و عروق اورژانس  -محمد کالنتري و مریم اوژن  •

چاپ  –انتشارات آثار سبحان  –ترجمه جمال موسوي و رضا شاه میرزایی  –بیماریهاي داخلی قلب و عروق  -هاریسون  •
 1388اول تهران 

 1383  بهداشتی درمانی قزوین خدمات و دانشگاه علوم پزشکی ناشر  -دندان و دهان بهداشت  - مریم خلیلی •

 1390 – عصر کتابشرنا -فرهاد همت خواه ترجمه  -دندان و دهان بیماریهاي  -  تونی اسمیت •

 1390 -رسالت قلم رناش - محمود سالک ترجمه  - گوارش دستگاه  - فرانسیس هالتون •

 1384 - نشر و تبلیغ بشري - پوران سامیترجمه  - گوارش  - اوکانل اسملتزرسوزان  •

 1387 -نشراندیشه رفیع -  محمد آیتی فیروزآبادي ترجمه-بینی و حلق و گوش  - آلن سایدن، تامس تامی، رابین کاتن •

 1390 -نشر تیمورزاده طبیب  -بینی و حلق و شگو اطلس بیماریهاي  -  محمد صادقی، بابک ساعدي •

 1390 –ناشر عصر کتاب  –فرهاد همت خواه ترجمه –بیماریهاي مغز و اعصاب  - تونی اسمیت  •
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  :منابع اینترنتی
     www.vista.ir  مجله الکترونیکی ویستا

  www.salamatnews.ir  پایگاه خبري سالمت نیوز         
  http://ioh.tums.ac.ir  مجله سالمت کار ایران

  /http://www.salamat.ir  هفته نامه سالمت
  /http://www.boali.com    مجله پزشکی بوعلی سینا
  /http://www.pezeshk.us  پایگاه پزشکان بدون مرز
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