
با خوانندگان 12
پرسش

6 ماهه باردار هستم. مدتی است لثه هایم به شدت پرخون 
شده و درد بسیار زیادی دارد به  طوری که درد برایم 
قابل تحمل نیست. به بیمارستان مراجعه کردم، گفتند 
باید از دهان و دندانت عکس بیندازی اما پزشکم گفت: 
»نیازی به این کار نیست. برای کاهش درد از کیسه یخ 
استفاده کن.« علت این مساله چیست و چه راهکارهایی 
می تواند به کاهش دردم کمک کند؟ 570****0912

پاسخ
دکتررضافکورآزاد

جراح و متخصص بیماری های لثه و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در دوران بارداری تغییرات هورمونی در بدن، شرایط 
را برای رشد باکتری ها در دهان و تشدید خونریزی ها 
یا بیماری های لثه فراهم می کند. از طرفی، احتمال تولد 
دارد،  تا 2500 گرم وزن  بین 1500  که  نوزاد کم وزن 
در خانم هایی که طی بارداری بیماری های پیشرفته لثه 
داشته اند، بیشتر است. متاسفانه نگهداری و مراقبت از 
کودکان کم وزن کار سختی است و برخی اوقات حتی 
باعث مرگ نوزادان می شود. به همین دلیل همه خانم ها 
باید قبل از بارداری به دندان پزشک مراجعه کنند و از 
نظر بیماری های دهان و دندان و بیماری های لثه مورد 
بررسی قرار بگیرند و در صورت داشتن هرگونه مشکلی 
ابتدا آنها را درمان و سپس برای بارداری اقدام کنند زیرا 
شرایط ویژه دوران بارداری از لحاظ فیزیولوژی بدن، بد 
ویار بودن خانم باردار و مسواک نکردن دندان ها، تغییر 
در مصرف غذاها، کاهش مصرف میوه ها و سبزي ها در 
برخی خانم ها و... باعث می شود شرایط بیماری های لثه 

تشدید شود، اما بسیاری اوقات بارداری برنامه ریزی شده 
نیست و خانم  دچار بارداری ناخواسته می شود که در 
این صورت برخی درمان های اورژانسی ناگزیر باید طی 
بارداری انجام شود. متاسفانه در جامعه ما بسیاری از خانم ها 
مشکالت دهان و دندان خود را به دوران بارداری نسبت 
می دهند، در حالی که پوسیدگی دندان و بیماری های لثه، 
بیماری های میکروبی و عفونی هستند و دندان طی 9 ماه 
به این حد از پوسیدگی نمی رسد. درست است که شرایط 
بارداری تغییراتی در لثه یا پوسیدگی دندان ایجاد می کند، 
اما شدت آن زیاد نیست. به عبارت دیگر، این گروه از 
خانم ها قبل از باردار شدن مشکل دندان و لثه داشته اند 
اینکه آنها را درمان کنند، وارد دوره بارداری  و بدون 
شده اند و قاعدتا مشکلشان تشدید شده است.  بهترین 
بارداری  طی  دندان پزشکی  اقدامات  انجام  برای   زمان 
3 ماهه دوم است. در 3 ماهه اول جنین در حال تکامل 
و به خصوص اندام ها و ارگان های اصلی جنین در حال 
شکل گیری و انجام برخی اقدامات درمانی سخت است 
و نمی توان به مادر، دارو یا بی حسی تزریق کرد و... در 
3 ماهه سوم هم جنین در حال بزرگ شدن است و مادر 
نمی تواند به راحتی روی صندلی دندان پزشکی قرار بگیرد 
زیرا طاقباز خوابیدن مادر ممکن است روی سرخرگی  
که خونرسانی به اندام های تحتانی را برعهده دارد، فشار 
وارد کند یا برخی داروهایی که استفاده می شود ترکیباتی 
شبیه هورمون اکسی توسین دارند که تولد نوزاد را تسریع 
می کنند. به همین دلیل ترجیح می دهیم در 3 ماهه اول 
و سوم اقدامات دندان پزشکی انجام ندهیم. شما هم در 
ماه ششم بارداری قرار دارید بنابراین زمان مناسبی است 
که به متخصص بیماری  های لثه مراجعه کنید تا درمان 
اورژانس برایتان انجام شود. البته لثه پرخون معموال تا 
دندان  یک  است  ممکن  نمی کند.  ایجاد  درد  حد  این 

عفونی داشته باشید یا دچار آبسه لثه ای شده باشید که 
همزمانی آنها با هم باعث ایجاد درد شدیدی در شما 
شده است. به همین دلیل هم دندان پزشک از شما خواسته 
از دندان هایتان عکس بگیرید. اگر مشکلتان مربوط به 
دندان هایتان باشد در این ایام می توانید آن را ترمیم کنید. 
به این صورت که ابتدا پوسیدگی ها برداشته می شود و 
بعد ناگزیر داروهای ضدمیکروبی داخل دندان قرار داده 
می گیرد و دندان بسته می شود تا روت کانال اصلی آن 1 
ماه بعد از زایمان انجام شود.  اگر بیماری به لثه مربوط 
باشد،  لثه  فقط  مشکل  می رسد  نظر  به  بعید  که  باشد 
است  ذکر  به  الزم  انجام خواهد شد.  لثه  روی  درمان 
بسیاری از خانم ها طی دوران بارداری روی لثه هایشان 
دچار تومور بارداری می شوند؛ یعنی یک توده قرمزرنگ 
پرخون در لثه ایجاد می شود و از آن بیرون می زند. در 
بیمار  تا زمانی که تومور، مشکلی برای  چنین مواقعی 
ایجاد نکند، کار تخصصی روی آن انجام نمی دهیم تا 
زمانی که خانم زایمان کند. بعد از زایمان حتی تا 2-3 
ماه دیگر صبر می کنیم. معموال با بهبود شرایط هورمونی 
و بهبود وضعیت تغذیه ای شدت بیماری های لثه کاهش 
پیدا می کند و تومور به تدریج طی 6 ماه تا یک سال از 
بین می رود. اگر تومور در این مدت از بین نرود، آن 
برای  برمی داریم و مشکل حل می شود.  با جراحی  را 
جرم گیری  می توان  قرمز  و  پرخون  لثه  شرایط  بهبود 
ساده انجام داد تا پالک های میکروبی برداشته شوند و 
التهاب لثه کم شود. در این صورت شدت خونریزی و 
دردتان هم کم خواهد شد. قطعا بعد از جرم گیری باید 
بهداشت دهانتان را رعایت کنید. استفاده از کیسه یخ 
لثه نخواهد داشت و فقط  هیچ تاثیری در کاهش درد 
به طور موقت ممکن است کمی بی حسی ایجاد کند که 

آن هم چاره ساز نیست. 

پرسش

ابتدای  از  بارداری هستم.  اول: من هفته 19  پرسش 
بارداری دچار خارش شدم. چند بار به پزشک مراجعه 
کردم و برایم پماد تجویز کردند. با مصرف پماد مشکلم 
برطرف می شود، اما چند روز بعد دوباره عود می کند. 

لطفا بگویید مشکلم چیست؟ 548****0911

توضیح  جنسیت  تعیین  مورد  در  لطفا  دوم:  پرسش 
دهید. آیا راه  علمی خاصی در این زمینه وجود دارد؟ 

0912****986

پاسخ
دکترمریمکاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: خارش در دوران بارداری یکی از شکایت های 
برخی  که  است  این  شایع خانم هاست. علت خارش 
امالح در بدن تحت تاثیر هورمون های بارداری افزایش 
پیدا می کنند و با فرآیندی باعث ایجاد خارش می شوند. 

میزان خارش ها  بارداری ممکن است  افزایش سن  با 
هم بیشتر شود و اواخر بارداری به بیشترین حد خود 
برسد. خانم هایی که از خارش زیاد رنج می برند، باید 
از نظر مسائل دیگری هم که ممکن است خارش ایجاد 
کنند موردبررسی قرار بگیرند. امروزه داروهای خوبی 
می تواند  پزشک  سوی  از  آنها  تجویز  که  شده  تولید 
بارداری  پایان  تا  آنها را  یا  به درمان خارش ها کمک 
الزم  موارد خاص  از  بعضی  در  زیرا  کند  قابل تحمل 
است  ممکن  که  مسائلی  از  پیشگیری  به دلیل  است 
متعاقبا برای جنین هم ایجاد شود، بارداری زودتر از 
معمول ختم شود، بنابراین تحت نظر پزشکتان بمانید. 
و  سیستمیک  به صورت  معموال  ضدخارش  داروهای 
تجویز  موضعی  داروی  و  می شوند  استفاده  خوراکی 
نمی شود ولی گاهی برخی پمادهای موضعی هم ممکن 
است به طور مختصر تسکین دهنده باشند اما از مصرف 

باید خودداری کنید. آنها  خودسرانه 

پاسخ دوم: در گذشته گفته می شد عواملی مانند مصرف 
واژن  محیط  قلیایی کردن  یا  اسیدی  موادغذایی،  برخی 
قبل از رابطه زناشویی و نزدیک یا دور بودن زمان رابطه 

تعیین  به زمان تخمک گذاری می توانند روی  زناشویی 
جنسیت نطفه ای که تشکیل می شود، تاثیر بگذارند، اما 
در مطالعاتی که انجام شد هیچ کدام از این روش ها از 
نظر علمی به اثبات نرسید، بنابراین به هیچ وجه نمی توان 
جنسیت  تعیین  روش های  به عنوان  روش ها  این  روی 
حساب کرد، اما به صورت قطعی و جدی تر روش های 
در  باشند.  موثر  زمینه  این  در  می توانند  کمک باروری 
و   X کروموزوم های  حاوی  که  اسپرم هایی  روش  این 
Y هستند را در محیط آزمایشگاه از هم جدا می کنند و 
بعد از آنها برای جنس خاصی که مدنظر است، استفاده 
از  فرزند پسر بخواهند  اگر زن وشوهری  مثال  می کنند. 
اسپرم های حاوی کروموزوم  Y و اگر فرزند دختر بخواهند 
از اسپرم های حاوی کروموزوم  X برای باروری تخمک 
استفاده می شود. این روش هزینه بر است، اما برای پیشگیری 
از بیماری هایی که وابسته به جنس هستند بسیار موثر 
است. برخی بیماری های ژنتیکی که در خانواده وجود 
دارند می توانند فقط در پسرها و برخی دیگر فقط در 
دخترها تظاهر پیدا کنند. به همین دلیل برای پیشگیری 
از این بیماری ها می توان از روش  تعیین جنسیت دقیق 

یادشده کمک گرفت.
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پرسش اول: لطفا درباره هپاتیت اتوایمیون توضیح بدهید. چه افرادی 
بیشتر به این بیماری مبتال می شوند؟ 725****0915

پرسش دوم: 4۳ ساله هستم. نتیجه آزمایش هپاتیت C من مثبت اعالم 
شد، اما در آزمایش تکمیلی تعداد ویروس ها صفر نشان داده شد. آیا 
این امکان وجود دارد که با مصرف دارو به طور کامل خوب شوم؟ 

0916****076

پاسخ
دکترحسینپوستچی

فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

بیماری های خودایمنی بیماری هایی هستند که در اثر واکنش سیستم ایمنی 
بدن علیه خود بدن و ارگان های مختلف ایجاد می شوند. این واکنش 
ممکن است خود را به صورت ساختن آنتی بادی نشان بدهد و قسمتی 
از بدن از این واکنش متاثر شود. وقتی سیستم ایمنی بدن، سلول های کبد 
را مورد حمله قرار بدهد، صدمه ای به آن وارد می کند که به اصطالح 
»هپاتیت خودایمن« نام دارد. این التهاب مزمن به تدریج باعث مشکالت 
جدی در کبد می شود. به طور کلی وقتی کبد به هر دلیلی دچار التهاب 
می شود به آن »هپاتیت« می گویند. این التهاب می تواند به دلیل واکنش 
سیستم بدن علیه کبد یا ورود ویروس ایجاد شود که در مورد دوم به 
آن »هپاتیت ویروسی« گفته می شود. برای درمان هپاتیت های خودایمن 
بیماران باید تحت نظر پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد قرار بگیرند 
تا به وسیله داروهایی، سیستم ایمنی بدنشان سرکوب شود. با سرکوب 
سیستم ایمنی، واکنش نسبت به کبد به پایان می رسد و التهاب آن از بین 
می رود. هرچند سیستم دفاعی بدن نقش مهمی در پیشگیری از انواع 
این سیستم سرکوب  اگر  اما در چنین مواقعی  بیماری ها برعهده دارد 

نشود، کبد بیمار از بین خواهد رفت. 
البته داروها سیستم ایمنی کلی بدن را مورد هدف قرار نمی دهند، بلکه 
قسمتی از سیستم ایمنی که روی کبد تاثیرگذار است را هدف قرار می دهند 
و آن را سرکوب می کنند و بیمار به تدریج بهبود می یابد. دقیقا مشخص 
نیست چه افرادی به هپاتیت اتوایمیون مبتال می شوند، اما به طور کلی 
احتمال ابتال به این بیماری در افرادی که بیماری های سیستم ایمنی در 
خانواده شان بیشتر دیده می شود، باالتر است، به خصوص اینکه ژن در 
بروز این بیماری نقش بسیار مهمی دارد، اما در مورد اینکه چه افرادی 

به این بیماری مبتال می شوند نمی توان نظر دقیقی داد. 
هپاتیت اتوایمیون عالمت خاصی ندارد و بیشتر با آزمایش های خونی 
مشخص می شود. در این قبیل موارد معموال آنزیم های کبدی باال هستند، 
اما اگر بیماری زمان زیادی کبد را درگیر کند، آنزیم های کبدی بیش 
از حد افزایش پیدا می کند و بیمار را دچار زردی خواهدکرد. همچنین 
مانند  شدید  خیلی  سرماخوردگی های  شبیه  عالمت هایی  است  ممکن 
درد زیاد مفاصل، بی حالی، ضعف و کوفتگی در بیمار دیده شود، اما 
تشخیص قطعی بیماری با انجام آزمایش های اختصاصی امکانپذیر است.

پاسخ دوم: حدود 10 تا 40 درصد افرادی که به هپاتیتC مبتال می شوند 
ممکن است خودبه خود بهبود پیدا کنند و ویروس از بدنشان پاک شود. 
زمانی که این افراد تست های تکمیلی انجام می دهند، نتیجه آزمایش شان 
منفی است. با توجه به اینکه تعداد ویروس ها در آزمایش  شما هم منفی  
نشان داده شده، به احتمال زیاد بدنتان هپاتیتC را خودبه خود پاک کرده 
است. برای قطعی شدن این موضوع بهتر است به پزشکتان مراجعه کنید 
به  نیازی  بدهید. ممکن است اصال  انجام  را  تکمیلی تر  آزمایش های  و 

مصرف دارو نداشته باشید. 

پرسش

دید  در  مشکلی  هستم.  ساله   6۳ خانمی 
به چشم پزشک مراجعه کردم که  داشتم، 
گفتند آب مروارید دارم و باید عمل کنم. 
حاال  بخرم.  لنز  که  کرد  تجویز  پزشک 
پرسشی که برایم مطرح شده، این است 
که در جراحی چه کاری انجام می شود؟ 
برمی دارند؟  را  خودم  چشم  عدسی  آیا 

0914****4۳2

پاسخ

دکترمحمودبابایی
جراح و متخصص چشم پزشک و 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی بقیه ا... االعظم)عج(

آب مروارید به معنای کدر شدن و به نوعی 
فاسد شدن عدسی چشم است. در جراحی 
آب مروارید، عدسی  فاسدشده چشم خارج 
می شود و به جای آن لنزی که خریده  اید، 
که  دندانی  مانند  درست  می شود؛  کاشته 
کشیده شده و به جای آن دندان مصنوعی 
لنزهای  با  لنز  این  می کارند.  ایمپلنت  یا 
زیبایی متفاوت است زیرا داخل چشم کاشته 
این  کند.  پیدا  بهبود  فرد  دید  تا  می شود 
لنزها مشکلی برای بیماران ایجاد نمی کنند 
بعد  سال ها  تا  که  دارند  را  قابلیت  این  و 

بمانند. باقی  در چشم 

پرسش

متاسفانه همیشه جوش های متعددی در ناحیه 
باسن دارم. برای درمان این مشکل چه کاری 

باید انجام دهم؟ 15۳****0990

پاسخ

دکترحسینطباطبایی
متخصص پوست و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

واقعیت این است که بدون معاینه و بررسی 
اندازه این ضایعات پوستی  شکل، رنگ و 
نمی توان در مورد آنها نظر درست و دقیقی 
ارائه داد؛ چراکه بسیاری از مردم، به اشتباه 
نوع  به هر  عنوان یک غلط مصطلح،  به  و 
ضایعه پوستی که شکلی شبیه جوش داشته 
باشد، جوش می گویند؛ این در حالی است 
که بیماری های مختلفی می توانند به صورت 
جوش روی پوست تظاهر پیدا کنند. ممکن 
است مشکل شما هم صرفا جوش نباشد و 
باشید.  داشته  دمل  یا  مانند کورک  مشکلی 
بهتر  مشکل  این  درمان  و  تشخیص  برای 

است به متخصص پوست مراجعه کنید.

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج
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براي مشاهده آخرين اخبار نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  مي توانيد توسط گوشي تلفن همراه خود از رمزينه ها عكس بگيريد

نمایی از کتابخانه امیرکبیر شهر کردکوی در استان گلستان

میـرزا کوچـک، بزرگ مـردی در دوران معاصـر اسـت. 
روحانـی شـهیدی کـه الگویـی بـرای زندگـی انقالبی 
امـروز مـا، اسـوة وطن پرسـتی،  عزت طلبی و مسـلمانی 
ظلـم سـتیز و مبـارزی استکبار سـتیز بـود. در راه هـدف 
از بـذل هیـچ کوششـی فروگـذار نکـرد و در این مسـیر 
جـان خـود را نیـز نثار کـرد. این کـه چرا مردمـی که با 
او آشـنا بودنـد بـا وجود آن همه سـختی و رنـج، حاضر 
شـدند تـا همه چیز خـود را در اختیار میـرزا کوچک خان 
قـرار دهنـد و ایـن کـه میـرزا چـرا قیـام کـرد و چگونه 

در ابتـدا موفـق شـد و در نهایـت چگونـه شکسـت خـورد، از 
مهم تریـن مسـائل مطـرح در تاریـخ معاصـر ایـن سـرزمین اسـت 
کـه آشـنایی با آن به خصوص در شـرایط کنونی بـرای نوجوانان و 
جوانـان ایـن مرز و بـوم ضـروری می نماید. توصیفـات رهبر معّظم 
انقـالب اسـالمی نیـز در خصوص شـخصیت میرزا مؤّیـدی بر این 

مدعاست.

از این گونه توصیفات عبارت است از:
»حرکـت او یـک حرکـت ویـژه بـود، صبغـة مردمـی 
و نجابتـی کـه در کارش داشـت کم نظیـر و در دوران 
معاصـرش بی نظیـر بـود؛ رفتارش بـر مبنای اسـالم و 
اعتقـادات دینی بود، حرکتش هم صد در صد اسـالمی 
و ایرانی بود، با اجنبی در سـتیز بود و اسـتقالل مملکت 
را می خواسـت حفـظ کنـد و یـک نمونه مینیاتـوری از 
نظام اسـالمی و جمهوری اسـالمی را در محدودة 

خـودش به وجـود آورد.«
ایـن کتاب بـه صورت مختصر و مفیـد با قلمی 
روان و جـذاب روایـت داسـتان گونه ای از تاریـخ زندگـی و تحوالت 
میـرزا کوچک خـان دارد.در پایـان کتـاب هـم 3 نامة مهـم از میرزا 
کـه در اواخـر نهضـت خود به دیگران نوشـته اسـت ذکر شـده که 
مطالعـة آخریـن نامـه کـه خطـاب به سـرکردة قشـون قـزاق بوده 

اسـت، حقیقتـاً خواندنی و عبرت آموز اسـت.

 : : كتاب خوان آذر : :

ميرزا كوچک خان
عصمت گيويان / انتشارات مدرسه / تعداد صفحات: 95 صفحه

طرح از محمدحسين اكبری
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