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پو بزر تری اندا 
ه را با  ری موا بدن بی

ان دارد ر ر  وامل خ

سرطان شناسی 
ت وس

اندام  های مختل بدن ما شامل سلول هایی 
هستند که وجود آنها و تعاملی که با یکدیگر 

دارند باع عملکرد مثبت آناتومیکی و 
فیزیولوژیکی در بدن می شود. برای اینکه 

ای خود را در بدن حف کنند  سلول ها بتوانند ب
دائم باید تکثیر یا ترمیم شوند اما این چرخه گاهی 

2 ه به دالیلی دچار اختالل می شود...  صف

ی  ی و رای داش دارها ب ه
و خان ها باردار م

نوعه  ایی های م زی
در بارداری

بدن مادر و جنین در هر مرحله از بارداری، 
نیازهای جسمی و فیزیولوژی خا خود را 

و نیازمند آگاهی از مراقبت ها  دارد و این مو
و خطرات تهدیدکننده سالمت مادر و جنین 

ه22 است... صف

انی  به منا روز 
ورز زنان 

ا ه س جام
ا  ان س زن

د می خواه
ورزش و زنان قرار گرفتن این دو کلمه کنار 

 . یکدیگر، هم چالش برانگیز است و هم جذا
ادی  چالش برانگیز به دلیل اینکه خیلی ها اعت
به ورزش زنان ندارند، این جمعیت خیلی ها 

کم نیست. از مردان خانواده، پدران، همسران و 
برادران گرفته تا خود زنان، مادران و خواهران 

ه ورزش را مناسب دختر ندیده اند... صف

سر  طان  را  از رو  بر  د
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بان روز  به منا   
» ه مغز ک انی »

  ساعت 
ت دارید و

ر  ا روی و با ر  و

ته حسرت  س
ز را ه  ش
اشته به د گ
2 ه   صف

دید  م  د اد  ن پی
ای مراکز زی

ین درمانی  ارا
نو م

یغات  دار درباره ت ه
را  ا فزاینده تاتو در اینس

مد خو 
خ وخا

ویم پزشکی دنیا به عنوان  2 اکتبر  آبان در ت روز 
ز نامگذاری شده است. بر  روز جهان سکته م

اسا گزارش سازمان جهان بهداشت، هر سال  
ز م شوند  که  میلیون  میلیون نفر دچار سکته م

ه فوت م کنند. در کشور  نفر از مبتالیان به این عار
ه مبتال  ما نیز ساالنه حدود  هزار نفر به این عار

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 
2 و ه   ه باالتر برود.  صف بروز این عار

اگر این روزها سری به مراکز زیبایی یا 
آرایشگاه ها بزنید، با انوا و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 
می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی که این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 
کاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 

ه  است...صف

جستجوی کلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 
اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 
یرتخصصی که این خدمات را انجام  مراکز 

می دهند، کافی است. حاال شما می توانید 
انتخا کنید که این خدمات در منزل خودتان 

لی دیگر  انجام شود یا ترجی می دهید به م
ه مراجعه کنید.... صف

و با پدر شاهی ایزدیار  و
یایی  برنده   پارا  

ا  شن
برخ جریان

ه   صف

رع
 زا

دی
 مه
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ان ها  انه  مورد مسمومی با الکل در ا به ب
رز و ان شمالی ال ان خرا هرمز

شو ا
ر روزانه م

یرین  س
رنا خ

یا سودمند

انی ت مر به منا روز 

ت مر
در چرا و چ

ایزه نوبل  پزشکی ا  ا
ان ر ران  وه به پ

جایز نوب 
ی  زش

دار کم  یر مصرف روزانه م شاید شما هم درباره تا
یرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده  آس

یرین دارویی است که  باشید. از آنجایی که آس
ه جدی مصرف  احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عار
می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

ه5 است خودتان تصمیم بگیرید... صف

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 
طول تاری تخم مر است. جالب است بدانید این 

ذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه  ماده 
ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 
ش بسیار گرانبها و  ت، تخم مر ن ی است. در ح
ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

یرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز  و این تا
2 ه ادامه پیدا کرده است... صف

2 میالدی برای کش  جایزه نوبل پزشکی سال 
معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 
و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 
البی در  جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باع ان
وهشگر به کشفیاتی  درمان سرطان شد. این دو پ

ه مهم دست پیدا کرده اند که...صف

انی کود انه روز  به ب

مرا 
کودکت 

با

2 و    ،  ، 2 ، ه های  صف
 آرشیو سالمت

شنایی با رای تری 
ان ور  ده ها  ک میان و

ای  دنی
میان وعد ها
2 ه صف

ت وگو با ع خسرو گ
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شهادتحضرتافطمهزهرا)س(راتسلیتمیگوییم

ورزش و بیمار دو واژه ا هستند که قرار گرفتنشان کنار هم خوشایند به نظر نم رسد. تنها بیمار های که 
برا ورزشکاران م شود تصور کرد، آسیب ها ورزش است، اینکه یک رباط یا تاندون پاره کند یا اینکه 

دستش در برود یا بشکند. اما کم نبوده اند ورزشکاران که دچار بیمار سرطان شده اند. نام ها بزرگ هم در 
ه  روم کرده است... صف ورزش ایران بوده اند که سرطان آنها را از ادامه زندگ م



شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت ر مت د  س
ن خو پ

مرور تاری تهران نشان می دهد عموما  
حل مشکالت این شهر از سوی حاکمان 
ییرات کالبدی و به شکل  وقت در قالب ت
پروژه ای انجام گرفته است. چند مثال در 
باشد؛ تخریب  این زمینه می تواند گویا 
حصار  ساخت  و  طهماسبی  حصار 
جدید در عهد ناصرالدین شاه قاجار به 
24 خورشیدی، تخریب حصار  تاری 
 3 ناصری و دروازه های پایتخت در سال 
خورشیدی به دست کفیل وقت بلدیه تهران، پروژه جاه طلبانه 
و ناکام مانده ساخت شهستان پهلوی به عنوان مرکز اداری 
جدید پایتخت در دهه 350 در تپه های عباس آباد و باالخره 
تکمیل شبکه بزرگراهی، دوطبقه کردن اتوبان صدر و به زیر 
ساخت وساز بردن شدید زمین های ذخیره منطقه 22 در دوران 
اخیر و البته پروژه ناکام مونوریل تهران. انصاف حکم می کند 
به احدا شبکه مترو به عنوان یک دستاورد موفق هم در 
تهران اشاره کرد که توانست بخشی از مشکالت رفت وآمد 

در تهران و حومه را حل کند. 
مانند شکست  تهران  ابرچالش های  تداوم  وجود  این  با   
طرح های جامع تهیه شده برای آن از اولین اش که محصول 
وعده  که  آخرینش  تا  بود  گروئن  و  فرمانفرماییان  دست 
برنامه ریزی راهبردی می داد، شکل گیری شبه منطقه شهری 
تهران-کرج و تشدید مشکالت تهران و مراکز سکونتگاهی 
اطراف آن، استمرار مهاجرت جمعیت از مناطق پیرامونی به 
منطقه تهران و افزایش فشار بر زیرساخت ها و خدمات شهری 
مانند حمل ونقل عمومی نشان می دهد موضوعات اساسی تری 
هستند که نگاه پروژه مبنا توانایی شناسایی و حل آنها را ندارد 
و تا آن موضوعات به سامان نرسند، نمی توان چندان امیدی به 

حل مشکالت پایتخت در زمانی نزدیک داشت. 
 یکی از مشکالت تهران این است که حقوق مردم ساکن 
در آن شناسایی، تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. 
شهرهای توسعه یافته سندی به نام »منشور شهر« دارند که 
مانند قانون اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی 
و مسوولیت های حکومت شهری در آن منشور آمده؛ ما 
هنوز چنین سندی نداریم و حقوق شهروندان معلوم نیست.
بین   مساله دیگر پراکندگی مدیریت شهری است. شهر 
دستگاه های مختلف تکه و پاره شده و شهرداری و شورا 
تمام مسوولیت شهر را برعهده ندارند. در چنین وضعیتی مردم 
میان چرخ دنده هایی که با هم هماهن نیستند له می شوند. 
تهران مسائلی دارد که زندگی را برای مردم سخت می کند. 
شهر برنامه ریزی درستی ندارد. رشد سکونتگاه ها بر اساس 
برنامه ریزی قبلی نبوده و زیرساخت ها با جمعیت تناسب 
ندارد. تمام این مسائل قابل حل بود، اگر می پذیرفتیم سازمان 
قدرتمندی تهران را اداره می کرد. امروز نظم شهر از بین رفته 
و تهران به یک کارگاه بزر تبدیل شده است. این بی نظمی 
به زندگی اجتماعی نیز سرایت کرده است. اساس یک شهر 
مدرن نظم داشتن و منطقی بودن است اما شهر تقریبا قابلیت 
مدیریت خود را از دست داده و شهردار به عنوان باالترین 

مقامی رسمی محلی، شهر را اداره نمی کند. 
از همین رو، اولین اقدامی که به شهردار می توان توصیه کرد 
این است که در پرتو نگاه حق مبنا، تکلیف اداره شهر را روشن 
کند و مسوولیت کامل اداره امور محلی را برعهده گیرد و با 
اتکا به قانون و حمایت شهروندان و مقامات دولتی آگاه، 
انضباط و نظم را بر جریان اداره شهر حاکم کند و باالترین 

اولویت برای او حقوق عمومی مردم باشد.

ن ر  ر ر 
ره کرد؟  د چگونه با 

ان ایت برای مبارز با سر ومی و ج  گاهی  ا رسانی، 

ا  ی سرطان  پو م

ا بر متو سا   به ب ط ک   ر  ر برنامه 
رئیس اداره واکسیناسیون وزارت بهداشت از اجرای برنامه تزریق واکسن فلج اطفال برای متولدین 
سال 95 و به بعد خبر داد: »در حال حاضر در مرحله اول اجرای این برنامه، متولدین سال 95 
در 9 استان بوشهر، اصفهان، فارس، یزد، مرکزی، گلستان، خراسان شمالی، تهران و البرز واکسن 

تزریقی فلج اطفال را دریافت خواهند کرد.«
به گزارش وبدا، دکتر محسن زهرایی، با اشاره به برنامه معمول واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر 
کشور، گفت: »واکسن فلج اطفال به دو صورت خوراکی )قطره( و تزریقی تولید می شود  و هردو 

نوع این واکسن، کاربردی است.«

انستان  رئیس اداره واکسیناسیون وزارت بهداشت در مورد وجود بیماری فلج اطفال در دو کشور اف
و پاکستان، اظهار داشت: »با توجه به وجود این بیماری در این دو کشور همسایه با ایران، بهترین 
ابزار برای پیشگیری از بروز این بیماری در کشور، واکسیناسیون فلج اطفال است و در حال حاضر، 

این واکسن به صورت خوراکی که تولید داخل است، استفاده می شود.«
وی با بیان اینکه به مراحل نهایی ریشه کنی فلج اطفال رسیده ایم، افزود: »بنا بر توصیه سازمان 
جهانی بهداشت به همه کشورهای دنیا، برای افزایش و اطمینان از سط ایمنی کودکان، واکسن 
نین در سال 94 در کمیته  تزریقی فلج اطفال به برنامه واکسیناسیون فلج اطفال افزوده می شود. هم
کشوری ایمن سازی با واکسیناسیون در کشور تزریق یک نوبت واکسن فلج اطفال در 4 ماهگی 

برای کودکان تصویب شد.«

دکتر زهرایی ادامه داد: »فراخوان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی برای دریافت یک نوبت واکسن 
2 سال که واکسن تزریقی فلج اطفال را  تزریقی فلج اطفال، برای کودکان متولدشده طی این 5
دریافت نکرده اند، انجام گرفته و در حال حاضر، ابتدا برای متولدین سال 95 در 9 استان بوشهر، 
اصفهان، فارس، یزد، مرکزی، گلستان، خراسان شمالی، تهران و البرز این طرح اجرا می شود و 
دریافت واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان متولد سال 95 در سایر استان های کشور در دست 

اقدام است تا برنامه واکسیناسیون فلج اطفال به روال عادی خود برگردد.«
به گفته وی، طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق جنوب شرقی کشور از  بهمن آغاز 
شد و گروه هدف در این طرح 800 هزار کودک زیر 5 سال بودند و نوبت دوم آن نیز، از 4 تا 8 

اسفندماه اجرا خواهد شد.

یک  سرطان  با  مبارزه  ملی  پویش 
پویش اطالع رسانی، آگاهی عمومی 
و جلب حمایت در زمینه مبارزه با 
سرطان است که از 5 سال پیش شروع 
شده . این پویش همه ساله هفته اول 
بهمن که هفته ملی مبارزه با سرطان 
است، برگزار می شود، به گونه ای که 
ما فعالیت هایی را با کمک دانشگاه های 
علوم پزشکی و سازمان های خیریه، 
صداوسیما، شهرداری و استانداری ها در جهت آگاهی 
مردم و اطالع رسانی در مورد سرطان، انجام می دهیم. 
در این زمینه ما دو هدف عمده را دنبال می کنیم؛ اول 
اینکه آگاهی عمومی در مردم ایجاد شود که سرطان یک 
بیماری قابل پیشگیری در حداقل 40 درصد موارد است 
و سرطان قابل درمان در دست کم در 50 درصد موارد 
است و از این طریق قصد داریم باور های غلط را در 
ییر دهیم. هدف دیگر ما، پویش  مورد بیماری سرطان ت
حمایت طلبی است که هم در سط وزارت بهداشت 
و هم در مورد بقیه نهاد های اثرگذار در سالمت مردم 
مصداق دارد. توصیه مهم در پیشگیری از سرطان این 
است که مردم شیوه زندگی سالم داشته باشند، از مصرف 
سیگار و الکل دوری کنند، فعالیت بدنی مناسب داشته 
ذیه مناسب  باشند و وزن خود را کاهش دهند و ت
داشته باشند اما بخش مهم در پیشگیری از سرطان، 
به سیاست گذاری ها برمی گردد که خارج از وزارت 
بهداشت است. به عنوان مثال سیاست های مبارزه با 
دخانیات و افزایش مالیات سیگار یا سیاست هایی که به 
آلودگی هوا ارتباط دارد از جمله تولید سوخت و تولید 
خودروها، یا مواردی که به کشاورزی ارتباط پیدا می کند. 
ما در این پویش می خواهیم توجه بیشتری به این مسائل 
شده و اطالع رسانی و مطالبه گری شود. متن طوماری را 
در فضای مجازی منتشر کردیم و وب سایتی طراحی 
شده برای اعالم حمایت از پویش. اتفاق دیگری که در 

این هفته می افتد، برگزاری مراسمی برای رونمایی از 3 
سند مهم در زمینه سرطان، رونمایی سند ملی مدیریت 
، سند توسعه شبکه ملی سرطان  سرطان تا سال 404

و گزارش کشوری ثبت سرطان است. 
این گزارش یا سند سوم، اهمیت زیادی دارد چون 
آمار سرطان را به تفکیک استان ها و زن و مرد نشان 
می دهد و ما آن را به روز می کنیم. ما در یک تالش 5 
ساله و تعریف شبکه ملی سرطان، مراکز تشخیص 
 3 نین از  زودهنگام سرطان راه اندازی کردیم. هم
مرکز طراحی شده، 5 مرکز آماده افتتاح است و این مراکز 
در  شهرستان احدا شده اند. اهمیت این مراکز از آن 
جهت است که اقداماتی که برای پیشگیری و تشخیص 
زودهنگام سرطان در شبکه بهداشتی انجام می شود، در 
سط بعدی خدمات تخصصی تر را می توانند پوشش 

دهند. بنابراین این مراکز برای پیشگیری و تشخیص 
زودهنگام سرطان بسیار اهمیت دارند. 

ما فعال در مورد 3 سرطان دهانه رحم پستان و روده 
، شروع می کنیم چون قابل پیشگیری ترین سرطان ها  بزر
هستند. اگر در این زمینه به خوبی عمل کنیم و افراد 
در معرض خطر با عالئم اولیه را زود تشخیص دهیم 
می توانیم از 40 درصد سرطان های زنان پیشگیری کنیم 
و 25 درصد سرطان های دو جنس را تشخیص به موقع 
داشته باشیم. غربالگری در سط شبکه های بهداشت 
و درمان آغاز شده و توسعه آن باید گام به گام باشد و 
مراکزی که به تازگی احدا شده، خدمات تخصصی تر 
را انجام می دهند، مثل ماموگرافی. وجود این مراکز از 

هدررفت منابع پیشگیری می کند.
بر اساس آخرین بررسی های ما، ساالنه حدود 0 

هزار نفر در کشور به سرطان مبتال می شوند. در جهان 
نین در کشور ما، آمار ابتال به سرطان در مردان  و هم
کمی بیشتر از زنان است. در خانم ها سرطان پستان و 
روده بزر شایع تر است و در مردان سرطان معده، 
، مثانه و پروستات بیشتر بروز پیدا می کند.  روده بزر
شیوه زندگی در پیشگیری از این سرطان ها مهم تر از 
تاثیر عوامل محیطی است؛ یعنی کاهش وزن و فعالیت 
بدنی به گونه ای که در طول هفته 50 دقیقه فعالیت 
بدنی متوسط یا 5 دقیقه فعالیت بدنی تند داشته باشید. 
از مصرف غذاهای چرب، کبابی و سوخته و غذاهایی 
نین فست فودها  که نمک و شکر باالتری دارند و هم
خودداری کنید و سیگار و الکل را ترک کنید. این چند 
توصیه تاثیر بیشتری در پیشگیری از سرطان های شایع 

در زنان و مردان نسبت به عوامل محیطی دارند.
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ترس از سرطان در همه افراد وجود دارد. این ترس اکثرا به قدری زیاد است که مانع از پیگیری های 
منظم، شناخت عالئم اولیه و شروع درمان در مراحل ابتدایی بیماری است اما موضوعات دیگری 
وجود دارند که از سرطان قوی ترند. اگر آگاهی از عوامل خطر ابتال به سرطان های مختلف و استفاده 
از این دانش در زندگی هر روزه، اختصاص زمان برای آزمایش های سالیانه و در صورت ابتال، 
پذیرش واقعیت بیماری از طرف بیمار و همراهان و شروع سریع درمان جایگزین ترس و ناامیدی 
شود، قطعا میزان آمار ابتال به بیماری کمتر می شود و آمار درمان شدگان بیماری سرطان باال خواهد 
رفت. در این پویش، به شاخص هایی اشاره شده که به بیشتر افراد جامعه برای پیشگیری و درمان 
موفق سرطان بیشترین کمک را می کنند و توجه به آنها جامعه را نسبت به سرطان قوی تر می کند. 

؟ ی چ کا  کن
می خواهیم نقش خود را در پیشگیری و درمان سرطان پررن تر ببینیم و بدانیم از قدم های 
کوچک هم می شود نتیجه های بزر گرفت. پس با پذیرش مسوولیت های فردی و باال بردن 
آگاهی فردی و اجتماعی در اضافه نشدن به آمار بیماران مبتال به سرطان و ایجاد فضایی راحت تر 
برای بیماران  مسوولیت های فردی و اجتماعی را جدی بگیریم. بر همین اساس، در هفته جهانی 
مبارزه با سرطان پیگیری های اجتماعی مان را از مسووالن در قالب طومار مطرح کرده و با حمایت 

از آن، برای هم افزایی نقش دولت کنار مردم برای داشتن جامعه ای سالم تر تالش می کنیم.

آلودگی هوا یکی از روزمرگی های زندگی ما به ویژه در کالنشهرهاست 
که معموال اواخر پاییز و با شروع فصل سرد سال به اوج خود می رسد 
و تنها باد و باران است که به دادمان می رسد. امسال اما آسمان بیشتر 
هوایمان را داشت و هنوز کار به تشکیل کمیته اضطرار و تعطیلی 
مدارس نکشیده، با این وجود در هفته اخیر با پایداری هوا باز هم هوا در شرایط ناسالم 
ییرات اقلیم وزارت بهداشت  برای همه گروه ها قرار گرفت. رئیس گروه سالمت هوا و ت
در گفت وگو با »سالمت« با بیان اینکه در صورت ادامه پایداری هوا در روزهای آینده، 
آلودگی هوا در کالنشهر هایی مانند تهران تشدید خواهد شد، گفت: »در حال حاضر 
مشکل اصلی ما در بحث آلودگی هوا که به جز تهران، در کرج، اراک، تبریز و اصفهان 
2 میکرون است. البته در منطقه غرب و  نیز شاهد آن هستیم، ذرات معلق کوچک تر از 5
جنوب غرب به ویژه اهواز، گردوغبار هم داشتیم که منشا آن عراق بود، اما منبع اصلی 
2 میکرون است که ناشی از خودروها و  آلودگی هوا در کشور ما ذرات معلق کمتر از 5
احتراق وسایل گرمایشی است.« وی با تاکید بر اینکه کیفیت هوا نسبت به سال گذشته 
به دلیل شرایط جوی بهتر شده، توضی داد: »سال گذشته 8 روز پایدار داشتیم و امسال 
نین میزان بارش سال پیش  لیتر بود ولی امسال بیش از 40 لیتر تاکنون  28 روز، هم
برآورد شده است. بهبود کیفیت هوا به دلیل شرایط جوی است، وگرنه تاثیر اقدامات 
خاصی نبوده است.« به گفته دکتر شاهسونی، تحریم ها بر آلودگی هوا در کشورمان تاثیر 

دارد چون نمی توانیم تکنولوژی جدید برای خودرو ها وارد کنیم. عالوه بر آن نیروگاه ها 
نیز همه منبع آلودگی هوا هستند. بنابراین همه منابع آلودگی هوا به دلیل تحریم ها و 
مشکالتی که ایجاد کرده، تشدید می شود و سالمت مردم از این طریق به خطر می افتد.« 
وی به مردم توصیه کرد: »در روزهایی که هوا آلوده است، حتی االمکان گروه های حساس 
مانند کودکان، خانم های باردار، بیماران قلبی- عروقی و تنفسی در منزل بمانند. بقیه افراد 
نیز میزان حضورشان را در فضای باز کاهش دهند و از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند. 
گروه های حساس در صورت تردد در فضای باز حتما ماسک بزنند.)ماسک پی دو یا ان 
95( و فعالیت ورزشی در فضای باز نداشته باشند.« دکتر شاهسونی با بیان اینکه در 
روزهایی که آلودگی هوا بیشتر می شود، مراجعات به اورژانس نیز بیشتر خواهد شد ، ادامه 
داد: »آلودگی هوا دارای تاثیرات بلندمدت است و ممکن است تا 2 هفته بعد تاثیرش را 
بر بدن افراد نشان دهد بنابراین مشکالتی که برای مردم ایجاد می کند، فقط مختص روز 
آلودگی هوا نیست.« به گفته وی، اعالم آمار مر ومیر ناشی از آلودگی هوا جزو وظایف 
وزارت بهداشت است ولی آمارهای جمع آوری شده امسال هنوز نهایی نشده است. دکتر 
شاهسونی در پاس به این سوال »سالمت« که دستگاه تصفیه هوا چقدر می تواند مفید 
باشد، توضی داد: »دستگاه تصفیه هوا اگر ازون تولید نکند و متناسب با فضای تعریف شده 
باشد، خوب است. به طور مثال اگر دستگاهی برای 20 مترمکعب طراحی شده برای یک 

فضای 200 متری مناسب نیست و نمی تواند هوا را تصفیه کند.«

پـویش ملـی مبـارزه با سـرطان
سـرطان قابل پیشگیـری و درمـان است

با خـود مراقبـتی و امیـد

۷تا    بهمـن ۱۱۳۹۷

متـن طـومار حمـایت از پـویـش

 در طـی سـال های اخیـر، بیمـاری های غیـرواگیـر به د�یل متعـدد، به مهمـ�ین علت مرگ و میـر

 بشـر در سطـح جهـان تبـدیل شده اند که کشـور عـزیزمان نیـز از این نظـر مستثنـی نیـست به

 طـوری که بیـش از دو سـوم مـرگ و میـر مـردم ایران ناشـی از بیمـاری های غیـرواگیـر است که

 در این میـان سـرطان، دومیـن جـایگاه بعد از بیمـاری های قلبـی عـروقی را به خود اختصـاص می

 دهـد. ع¡وه بر بهبـود امیـد به زنـدگی که حاصـل فعـالیت سازمـان ها و نهـادهای مختـلف برای

 حفظ و ارتقـای سـ¡مت مـردم است، علـت چنیـن افـزایشی، شیـوه زنـدگی نامنـاسب و عوامـل

خطر محیـطی است

 با توجه به اینـکه خوشبختـانه حـدود نیمی از سـرطان ها قـابل پیشـگیری هستنـد، تـردیدی نیست

 که بهتـرین راه برای مقـابله با چنین روندی، مشارکت فعـا�نه سیاستگـزاران مختـلف در حـوزه

 س¡مت و خـارج از آن و حضـور همیشـگی مـردم است. هر چنـد مردم با اتخـاذ روش هـای

 خودمراقبـتی بایـد محافـظ خود در بـرابر عوامل خطـر بیمـاری ها باشنـد، از دیگـر سو مسـوو�ن نیـز

 وظیفـه دارند ضمـن آموزش نظام منـد شیـوه های خود مراقبـتی و ارائه خدمـات منـاسب فردی برای

 کنتـرل عوامـل خطـر، از ایجـاد عوامـل خطـر جلـوگیری و مـردم را در بـرابر آنها محـافظت و حمـایت

 µاینـد بـا عنایت به مـوارد بازگفتـه، ما با امضـای این طـومار، ضمن حمـایت از "پـویش ملـی مبارزه

 با سـرطان" و با تاکیـد بر آگاهی از مسـوولیت فردی و اجتمـاعی خـود جهـت کن�ل عوامـل خطـر

 ·طان، از سیـاستگـزاران، متخصصـان بهـداشتی درمـانی و همـه زنان و مردان ایرانی می خواهیـم در

 زمیـنه های مختـلف چه در حـوزه قانونگـزاری، چه اجـرا و چه نظارت، مـوارد زیر را بیـش از پیـش

در اولـویت کـاری خود قرار دهنـد

وزارت �ھدا�ت، �مان و آ�وزش �ش�ی
�عاو�� �مان

�� ���� ��و�د و �مان ��ماری �

وزارت �ھدا�ت، �مان و آ�وزش �ش�ی
�عاو�� ا��ما�ی

د��ر آ�وزش و ار�قای سال�ت ر ی روا ها غی رمدیریت  بیما دفت
ا  ر  س

�عاو�� ا�ور ز�ن و خا�واده
ریا�ت ���وری 

 معاونت امور اجتماعى و فرهنگى
شهردارى تهران

:
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 مقـابله با عـوامل خطـر سـرطان در سطـح جامـعه از راه هـای
 گوناگـون ازجمـله کاهش مصـرف دخانیـات، بهبـود شـرایط تغـذیه و

تسهیـل دستـرسی به امـکانات ورزشـی

 بهبـود و ارتقـای فرصت های آموزشـی و آگاه سـازی مـردم در مـورد
 پیشگیـری از سـرطان و مقـابله با بـاورهای غلـط و خـرافی درباره آن

در سطـح شبـکه بهـداشتی درمـانی و در محیـط های اجتـ¾عی

 تامیـن زیرساخت های ارائه خـدمات استـاندارد و موثر تشخیـص و
درمـان سـرطان با دستـرسی عاد�نه برای جمـعیت شهـری و روستـایی

 ارائـه خـدمات تشخیـص زودهنگام ·طان در نظام بهـداشتی و
درمـانی سـرا· کشـور

 ارتقـای استـانداردهای تشخـیص و درمـان در مـراکز تشـخیصی و
درمـانی کشـور

 ارائه خـدمات تشخیصـی و درمـانی برای گروهـهای پر خطـر دارای
سابقـه خانـوادگی سـرطان

 دستـرسی Áـام بیمـاران به راه هـای مـوثر بهبـود درد و ارتقـای
کیفیـت زندگی جسمـی، روانـی، معنـوی و اجتمـاعی

ارائه خـدمات حمـایتی به بیمـاران و بهبـودیافتگان سـرطان

 ح¾یت از نخبـگان و متخصصـان بهـداشتی درمـانی و تامیـن نیـروی
انسانـی کافـی برای مقـابله با سـرطان پستـان

بار گـزارش  و  گیری  اندازه  در  قابل م¡حظـه  ارتقـای   بهبـود و 
بیـ¾ری سـرطان در همـه استـان ها
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3 مت د  س شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت

ان را ه قرار ده وان سر نی هر ک می  وانم است ی وانیم، م می  ما می   ، ان،  ب انی سر ار روز ج ش

ا ن سرطان ب انی ب
شعار روز جهانی سرطان، 
می توانیم،  »ما  بهمن،   5
من می توانم« است؛ به این 
معنی که هر کس می تواند 
با بار سرطان برخورد کند، می توانیم به کمک 
موانع  بر  کنیم،  کم  خطرساز  عوامل  از  هم 
تسکینی  درمان های  و  زودهنگام  تشخیص 
بهتر  را  سرطان  هم  کمک  به  شویم،  چیره 
مهار کنیم و به اهداف تعیین شده جهانی برای 
به  ابتال  اثر  بر  زودهنگام  مر های  کاهش 
نامگذاری  از  برسیم. هدف  بیماری سرطان 
چنین روزی افزایش آگاهی سازمان ها و افراد 
سراسر جهان درباره این بیماری و تبدیل آن 
به اولویت سالمت است. امید همه نهادهای 
افزایش  با  که  است  این  درگیر  و  مسوول 
آگاهی درباره سرطان در وهله اول و بعد از 
آن بهبود تشخیص و درمان از تلفات فزاینده 

این بیماری جلوگیری کنند. 
9 میلیون نفر بر اثر  هر سال در جهان حدود 
سرطان جان خود را از دست می دهند؛ یعنی آمار 
جانباختگان از این بیماری از مجموع قربانیان 
ایدز، ماالریا و سل بیشتر است. کارشناسان 
پیش بینی می  کنند اگر روند رشد این بیماری 
به همین ترتیب ادامه پیدا کند، میزان قربانیان 
این بیماری تا سال 2030 میالدی ساالنه بال 

میلیون نفر خواهد بود.   بر 3
در  نفر  میلیون  میالدی   در سال 2005 
سراسر جهان، براثر ابتال به انواع سرطان ها جان 
درصد از این تلفات در کشورهای  دادند. 0
کم درآمد یا با درآمد متوسط اتفاق افتاده که 
مهم ترین علت آن محدودیت یا نبود منابع 

برای پیشگیری، تشخیص یا درمان بوده، اما 
مساله این است که حتی اگر در کشورهای 
پیشرفته هم به سرطان مبتال شوید، اگر جزو 
طبقات کم درآمد، بومی، مهاجر یا پناهنده یا 
نابرابری  گرفتار  هم  باز  باشید،  روستانشین 
در درمان خواهید بود. اگر همین حاال وارد 
عمل نشویم، این عده در 0 سال آینده به 

84 میلیون نفر خواهد رسید.
بیش از یک سوم از سرطان ها قابل پیشگیری 
هستند. یک سوم دیگر هم اگر به موقع تشخیص 
داده شوند، می توان درمان کرد. به این ترتیب، 
با تشخیص زودهنگام و درمان درست، می توان 
3میلیون نفر در سال جلوگیری کرد. از مر 
تحقیقات  در  سرمایه گذاری  یمن  به  امروز 
و نوآوری های تشخیص و درمان ما شاهد 
بیماری  مهار  در  چشمگیری  پیشرفت های 
می توانیم  بهتر  بدانیم  بیشتر  هرقدر  هستیم. 
تشخیص  و  بشناسیم  را  خطرآفرین  عوامل 
و درمان بهتری ارائه دهیم اما این اقدامات 
بمانند.  باقی  محدود  سطوح  در  نمی توانند 
هم  با  با سرطان  مبارزه  برای  باید  کشورها 
همکاری کنند و جهان سیری یکپارچه را  پیش  
بگیرد، ازجمله آنکه اقدام برای تشخیص و 
درمان سرطان باید در صحبت رهبران سیاسی 

هم انعکاس پیدا کند. 

یری  ی اب  ان تا  زیادی  سر
اس

بیش از 40درصد از سرطان ها شامل سرطان 
پستان، روده و دهانه رحم را می توان پیشگیری 
و در صورت تشخیص زودهنگام درمان کرد.

جهانی  سازمان  منابع،  میزان  از  صرف نظر 
بهداشت توصیه می کند همه کشورها با پیش 
گرفتن اقداماتی در 4 مرحله اساسی تا حد 
امکان تلفات خود را از سرطان کاهش دهند. 
این 4 مرحله عبارتند از: پیشگیری، جستجوی 
درنهایت  و  درمان  و  تشخیص  زودهنگام، 
مراقبت های آرامبخش که هم می تواند میزان 
ابتال و مر براثر سرطان را کم کند و هم از 

درد و رنج مبتالیان بکاهد.
جستجوی زودهنگام سرطان راهی موثر برای 
کم کردن قربانیان این بیماری و درواقع کلید 
درمان بهتر است. یکی از مشکالت درمان در 
کشورهای درحال توسعه و کم درآمد تشخیص 
وقتی  یعنی  پایانی؛  مراحل  در  بیماری  این 
برای درمان دیر شده. یکی  است که دیگر 
افزایش  موقع  به  تشخیص  عدم  مسائل  از 
هزینه های درمان است. بی تردید اگر دولت ها 
برای آزمایش های غربالگری  برنامه هایی را 
)آزمایش هایی که طیف وسیعی از مردم را 
شامل می شوند( پیش بینی کنند، از هزینه های 
سرطان  آنکه  برای  می شود.  کم  هم  درمان 
ابتدا باید موانع  زودتر تشخیص داده شود، 

این کار را برطرف کرد.
سازمان جهانی بهداشت 3 پیشنهاد اساسی برای 
برداشتن این موانع دارد که بخش بزرگی از 
آنها در حیطه وظایف دولت ها قرار می گیرند:
اول، آگاهی عمومی درباره عالئم بروز بیماری 
سرطان را باید باال برد و مردم را تشویق کرد 
تا نسبت به این عالئم هوشیار و حساس باشند 

و آنها را نادیده نگیرند.
دوم، باید برای تقویت و تجهیز و آموزش 

کارکنان بخش سالمت سرمایه گذاری شود تا 
بتوانند به موقع اقدامات تشخیصی و درمانی 

را انجام دهند.
ن باشند  سوم، افراد مبتال به سرطان باید مطم
که به درمان موثر و ایمن شامل مسکن های 
درد بدون در نظر گرفتن موانع فردی یا مالی 
دسترسی دارند. این همان سیاست ما برای از 
میان برداشتن نابرابری در درمان سرطان است.
این نقشه راه را می توان باتوجه به امکانات و 
منابع در سطوح مختلف اجرا کرد. این سطوح 
اجتماعات  کردن  درگیر  می توانند  متفاوت 
روش های  بهبود  یا  باشند  اقدامات  این  در 
تشخیص و ظرفیت ارجاع بیماران مبتال به 
که  راه هایی  آوردن  فراهم  یا  درمانی  مراکز 
مبتالیان اطمینان داشته باشند به درمان به موقع 

و باکیفیت دسترسی دارند. 

ا ری د شی د ا  
ه گفته شد، یکی از اهداف  عالوه بر همه آن
روز جهان سرطان، ان زدایی از مبتالیان به 
درمان  مواقع  از  بسیاری  در  است.  بیماری 
ییرات ظاهری  بیماری همراه می شود با برخی ت
در بدن که هرچند از نظر جسمانی اثر زیادی 
فشار  تحت  را  بیمار  روانی  نظر  از  ندارند، 
ییرات ریختن  ت این  از  قرار می دهند. یکی 
موها در دوره شیمی درمانی است. برای حمایت 
از این افراد هر سال همزمان با روز جهانی 
سرطان در حرکتی جهانی به نام »همراهان 
بی مو« )هیرتیسیپنت(، افراد سالم موی خود 

را می تراشند. 
منبع: سازمان جهانی بهداشت 

ا تا تخت  ه در پا با ن  ر ب

اتحادیه پزشکان رم، پایتخت ایتالیا با ارسال نامه ای به شهردار و وزیر بهداشت نسبت به جمع آوری نشدن 
زباله ها در سط شهر هشدار داد. به گفته پزشکان، بحران باقی ماندن زباله ها در سط شهر رم می تواند عامل 
بیماری های عفونی و واگیردار زیادی شود که مبارزه و از بین بردن آن نیازمند میلیون ها یورو هزینه خواهد بود. 
شهر رم مدت هاست درگیر بحران زباله است، بحرانی که شامل تمام مناطق این شهر زیبای باستانی می شود. 
کیسه های زباله مانند کوهی در تمام مناطق روی هم انباشته شده و گویا شهرداری از جمع آوری آنها صرف نظر 
کرده اما بحران انباشته شدن زباله ها از یازدهم دسامبر سال گذشته میالدی بیشتر شد و در دو هفته اخیر، به دلیل 

تعطیالت سال نوی میالدی و عدم همکاری ماموران شهرداری این بحران به معضل ملی تبدیل شده است.
منبع: یورونیوز
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ده، چارچو واحدی برای تشخی و درمان سرطان  در ایاالت مت
که همه درمانگران و بیمارستان ها از آن استفاده کنند و انگیزه ای 
ال مستندات مربوط به این حوزه از جایی به جای دیگر،  برای انت
وجود ندارد. آشفتگی در سوابق و اسناد پزشکی دست و پای 
ات را می بندد و سد راه تالش برای درمان بهتر بیماران می شود. ی ت

به گفته دکتر ند شارپلس، مدیر موسسه ملی سرطان آمریکا، اطالعات 
در تله  گیر کرده اند و این مساله بیش از آنکه فکرش را کنید، مشکلی 

بزر است.
موسسه ملی سرطان میلیون ها دالر برای تعیین ترتیب ژنتیکی تومورهای 
سرطانی بیماران هزینه کرده و پژوهشگران هزاران ژن را کشف کرده اند 
که به نظر می رسد در رشد غده های سرطانی دخیل هستند، اما تا زمانی 
که سوابق پزشکی بیماران به داده های ژنتیکی گره خورده، نمی توان به 
این سوال های حیاتی پاس داد؛ چه دارویی برای آنها تجویز شده آیا 

درمان موثر بوده و آنها زنده مانده اند کجا درمان شده اند
دولت فدرال در زمان اوباما دستور داد سوابق الکترونیکی بیماران در 
شبکه ای الکترونیکی به شکلی واحد و استاندارد گردآوری و ثبت شود، 
اما به گفته کارشناسان، سط این اطالعات و جزییات داده های بالینی 
برای پاسخگویی به پرسش های علمی موردنظر دانشمندان کافی نیست.
برخی بنگاه های درمانی خصوصی در پی حل این مشکل برآمده اند. 
2میلیون سابقه بیماران  موسسه سالمت فالتیرون به تازگی توانسته 2
مبتال به سرطان را جمع آوری کند و بعد از تقسیم بندی در اختیار 
پژوهشگران بگذارد. البته فالتیرون مجبور است برای ادامه این کار 
900 پرستار و کارشناس ثبت تومور و کارشناس برنامه نویسی اطالعات 
استخدام کند تا بتواند سوابق گردآوری شده را به صورت قابل استفاده 
دربیاورد. رئیس این شبکه می گوید: »دست کم نزدیک 50درصد از 
اطالعات اطالعاتی که توانسته ا یم جمع کنیم، داده های ساختارنیافته 
ییر  است. برخی فایل ها پی دی اف هستند که نمی توانیم محتوایشان را ت
دهیم، ممکن است پزشکی یادداشت دستی یا تایپی کنار اطالعات 
بیمارش گذاشته باشد. این یادداشت ها روایتی هستند که نمی توانند 
درحکم اطالعات پزشکی در جداول علمی پزشکی گنجانده شوند و 
مشکل دیگر اینکه احتمال دارد اطالعات موسسه فالتیرون به سهولت 
در دسترس پژوهشگران قرار نگیرند، اما اگر بتوان با هزینه معقولی 
مشکالت گفته شده را حل کرد، کارشناسانی مایل به خرید و استفاده 

از این اطالعات هستند.
برخی کارشناسان سال هاست بر موضوع گردآوری اطالعات پزشکی 
از مراکز مختلف، سازمان دادن و گروه بندی و به اشتراک گذاشتن 

آنها کار می کنند، اما هنوز حجم اطالعاتی که بتوانند به واقع مفید واقع 
شوند کم است.

دکتر وگل، یکی از این کارشناسان، داستان انگیزه خود برای شروع جمع 
کردن اطالعات را این طور تعریف می کند که بیماری داشته با سرطان 
پیشرفته تیروئید که همه انتظار داشتند ظرف چند ماه زندگی اش به پایان 
برسد. در اوج ناامیدی، پزشکان دارویی برایش تجویز کردند که امیدی 
به اثرگذاری آن نداشتند. در کمال تعجب دارو جواب گرفت. تومور 
سرطانی از بین رفت و بیمار زنده ماند چون تومور طوری جهش ژنتیکی 
پیدا کرد که نتوانست دربرابر دارو مقاومت کند. همین موضوع دکتر 
وگل را به فکر فرو برد که چه خوب می شد اگر پزشکان به پایگاهی 
اطالعاتی دسترسی داشته باشند که سوابق این بیماران خوش شانس، 
نوع تومورهایشان و نوع جهش ژنتیکی تومور که احتمال موفقیت 
درمان را پیش بینی پذیر می کند، در آن ثبت شده باشد و چه بهتر که 
عالوه بر اطالعات استاندارد، اطالعات درمان های غیراستانداردی 

هم که جان بیمار را نجات داده در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
برای انجام تحقیقات بهتر، پژوهشگران به پایگاه اطالعاتی بزرگی نیاز 
دارند که اطالعات بالینی و ژنتیکی و تجویزهای بیماران را کنار هم 
از مراکز مختلف گردآوری کرده باشد. عالوه بر اینها، اثری از روایت های 
شخصی پزشکان که نقشی حیاتی دارند، در مرکز اطالعات رسمی 
دیده نمی شود. به این ترتیب، برای آنکه بهترین راه برای معالجه بیماران 
مبتال به سرطان را پیش بگیریم، همه اطالعات باید در مرکزی یکپارچه 

شوند و در اختیار همه قرار گیرند. 
منبع:  نیویورک تایمز

براساس نتیجه تحقیقاتی که به تازگی انجام گرفته، شعار چاقی همراه 
با سالمت افسانه ای بیش نیست.

پژوهشگران موسسه مطالعات چاقی در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا در 
گزارشی گفته اند افراد چاق در طول عمر خود با مشکالت جسمی 
مواجه می شوند ولو اینکه اوایل زندگی، نشانه ای از عوارض قلبی، 

دیابت و سط باالی کلسترول در آنها دیده نشود.
ال  در این گزارش که در نشست کنگره اروپایی بررسی چاقی در پرت
ارائه شده، آمده: »اصطالح چاق اما سالم« نظریه ای گمراه کننده است 
که اطمینان می دهد اگر فردی چاق باشد اما عوامل متابولیکی او 
مانند فشارخون و قندخون در حد مناسب باشد، از سالمت جسمی 
برخوردار است. این نظریه درست نیست.« برای تهیه این گزارش، 
پژوهشگران آمار و اطالعات پزشکی مربوط به 3 میلیون مرد و زن 
20 میالدی مورد بررسی قرار  بریتانیایی را بین سال های 995 تا 5
دادند. از میان این افراد، وضعیت کسانی دنبال شد که در آغاز دوره 
مطالعه، با وجود اضافه وزن، نشانه ای از مشکالت پزشکی مانند 
فشارخون، قندخون و کلسترول باال در آنها دیده نمی شد. )فرد چاق 

کسی است که شاخص توده بدنی او 30 یا بیشتر باشد.(
نتیجه به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که افراد چاق 
اما از نظر متابولیسم بدنی سالم، بیش از افراد با وزن عادی در معرض 

زی و نارسایی قلبی قرار داشتند. ابتال به بیماری قلبی، سکته م

د ر دا رتب با چا  ای  ی  ا بی
یک عضو بنیاد بیماری های قلبی بریتانیا در مورد این گزارش گفته 
معموال انتظار نمی رود تحقیقات علمی با چنین قاطعیتی یک باور 

قدیمی و نادرست را بی اعتبار کند. پیش از این مشخص بود  افرادی که 
اضافه وزن دارند یا چاق هستند به علت داشتن فشارخون یا کلسترول 
زی و حمله قلبی مواجه هستند.  باال بیش از سایرین با خطر سکته م
نکته جدید در این گزارش این است که نشان می دهد حتی افراد 
چاق هم که امروز از نظر پزشکی سالم تشخیص داده می شوند از 

ابتالی به این امراض در آینده در امان نیستند.
نتیجه این تحقیقات احتماال بیشترین تاثیر را بر نگرش نسبت به 
اضافه وزن و چاقی نوجوانان و جوانان خواهد داشت که به تدریج 
به یک مشکل اساسی در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای 
البته این گزارش هنوز همراه با  ثروتمند جهان تبدیل می شود. 
جزییات تحقیقات انجام گرفته در یک نشریه علمی منتشر نشده و 
متخصصان دیگر امکان بررسی و ارزیابی نتایج آن را نداشته اند. با 
این همه،  پذیرش آن برای ارائه در یک نشست علمی بین المللی 
دست کم می تواند هشداری برای ابراز تردید جدی در اعتبار و 
صحت نظریه »چاق اما سالم« باشد. بنیاد بیماری های قلبی بریتانیا 
به همگان توصیه می کند برای اجتناب از ابتال به بیماری های قلبی، 
سیگار را ترک کنند، به رژیم غذایی معتدل و مناسبی روبیاورند و 
ورزش و حرکات بدنی را نادیده نگیرند. داشتن وزن مناسب نیز 

از دیگر توصیه های این بنیاد است.
چرا اضافه وزن زیاد می تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد

محققان در کالج  ترینیتی دوبلین دریافتند یک نوع سلول که بدن از 
آن برای منهدم کردن بافت های سرطانی استفاده می کند توسط چربی 
زیاد مسدود می شود و از کار می افتد. بنا به اعالم مرکز تحقیقات 
سرطان بریتانیا، چاقی بعد از سیگار بزر ترین عامل ابتال به سرطان 
در این کشور است که می توان از آن پیشگیری کرد و از هر 20 مورد 
سرطان - ساالنه حدود 22 هزار و 800 مورد در بریتانیا - یک مورد به 
دلیل اضافه وزن زیاد است. براساس تعریف سازمان بهداشت بریتانیا 
39 است دچار  )ان ا اس(، کسانی که شاخص توده بدن آنها 30 تا 9

اضافه وزن زیاد یا چاقی مفرط هستند.
ظن داشتند که چربی سیگنال هایی به بدن ارسال  کارشناسان از قبل سو
می کند که می تواند به سلول ها صدمه بزند و منجر به سرطان شود.

اکنون دانشمندان در کالج  ترینیتی توانسته اند نشان دهند سلول های 
ضدسرطانی بدن توسط چربی مسدود می شوند. نتیجه این مطالعه 

ر« چا شده است. در نشریه »ایمنی شناسی نی
آنها امیدوارند بتوانند معالجاتی برای احیای توانایی این سلول ها برای 

کشتن بافت های سرطانی پیدا کنند.
منبع: رویترز

ه با سرطان  اب بر م
د ر د ر ان  ه پ ار  ت ات ر در ط با 

انه ای بی پایه است مت ا چاقی و س
تن ان  ر ار دست به  با ب

ده ی ر در م کا د ن م به  ت 

میزان قتل به حدی در مکزیک باالست که بر میزان امید به زندگی بین مردان تاثیر گذاشته. تحلیل اطالعات دلیل 
20 میالدی در مقایسه با یک  مر موسسه آمار مکزیک حاکی از آن است که آدم کشی بین سال های 2005 تا 5
دهه پیش از آن 53درصد افزایش یافته. تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا درباره امید  به زندگی در مکزیک در 20 سال 
گذشته نشان می دهد بین سال های 995 تا 2005 میالدی امید به زندگی بین مردان این کشور حدود 58 سال 
بوده که طی 0 سال بعدی تنها  ماه به این میزان افزوده شده و مهم ترین دلیل آن افزایش آدم کشی بوده است. 
آدم کشی وقتی در مکزیک اوج گرفت که جن دولت با کارتل های بزر علیه مواد مخدر به میان مردم کشیده 

شد. به گفته کارشناسان، برای باال بردن امید به زندگی بین مردان مکزیکی باید آدم کشی مهار شود.
منبع: نیوزویک

ز م







تسلیم شدن یا نشدن انگار دست 
خود آدم است. حاال هرچقدر به 
تقدیر و مر اعتقاد داشته باشی 
هم فکر می کنم خدا به آدم ها نگاه 
می کند. مدل های سرطان متفاوتند، درجه هایش هم 
همین طور اما از بدترین هایش هم می شود به مر 

نرسید. من سارکوم دارم. 
را  موضوع  این  فهمیدم.  بوده   4 درجه اش  وقتی 
می گویم و 22 ماه بعد از درگیری و 8 ماه بعد از 
درمان می بینم که چقدر امید به کمک آدم می آید. 
حاال یکی، فرزندانی دارد که بجنگند، دیگری شرایطی 
دارد که زنده بودن را ترجی می دهد و یکی مثل 
من فکر می کند هنوز وقتش نرسیده که اگر رسیده 
بود، اتفاق های خوب پشت سر هم رخ نمی داد. 
من مدام امیدم به خدا بود، خدایی که آثار مثبتش 

را در زندگی می دیدم.
« می رسند.   خیلی ها به سوال هایی از جنس »چرامن
فکر می کنم حق هم دارند اما این سوال ها  نه تنها 
غیرقابل تحمل  هم  را  نبرد  بلکه  نمی کند،  کمکی 
بالیی  چنین  چرا  که  باشد  این  نگاه  اگر  می کند. 
از  امید کم کم  نشود،  آمده و اصالح هم  سر من 

بین می رود. 
از  یکی  در  که  دارد  قسمتی  گیم آوترونز  سریال 
صحنه هاي آن فرمانده اي در مقابل لشکری با اسب 
ایستاده، همه به سمت او مي روند، آهن غمگین 
تک  آن  علیه  می رسد  نظر  به  نبرد  پایان  و  است 
فرمانده مشخص است اما او ناامید نیست؛ شمشیر 

را می کشد و محکم می ایستد. 
به نظرم آن شمشیر امید آدم هاست. در این جن 
است،  زندگی بخش  که  هرچیزی  به  امید  نابرابر 
از  که خبری  پیام می دهد  تمام سلول ها  به  انگار 

مردن نیست. 
 از روز اول درگیری با سرطان می دانستم با این 
البته خوب می دانم عمر دست  بیماری نمی میرم. 
که  دارم  اطمینان  قلبم  درون  از  اما  نیست  آدم ها 
خوب می شوم، هرچند تازگی ها به علت اتفاقاتی، 
اول هم  از  دکترها  و  باالست  که خطر  فهمیده ام 
امیدی نداشته اند، اما امید آنها برایم اهمیتی ندارد. 
می شود  که  جایی  تا  و  کشیده ام  را  من شمشیرم 

نم خوب است.  می جنگم. نتیجه اش هم مطم
رسید،  گوشم  به  بیماری  این  پیام  که  اولی  روز 
بی اختیار فقط خوبی ها را دیدم. لطف بزرگی است 
که خدا می کند و آدم در دردها یاد روزهای خوش 
می افتد. آن وقت می دانی که همیشه بدتر هم هست، 

بدتر هم اتفاق می افتد. 
سرعت پخش و تکثیر سلول ها زیاد و سریع به ریه 
رسیده بود، مهره کمرم را درگیر و خرد کرده بود و 
باید شیمی درمانی به سرعت آغاز می شد. سرطان 
سارکوم ساینویال آن هم درجه 4 به احتمال 80 
درصد جان بیمار را در  ماه می گیرد، اما من مدام 
فکرم به این بود که اگر فلج نشدم به علت خرد 
اگر  و  می کشم  نفس  هنوز  اگر  کمر،  مهره  شدن 
کنار  به جایش در خانه و  دارم،  درمان سختی 
عزیزانم هستم و همه این خوبی ها به من امید 
می داد که خدا سرنوشتی دیگر برایم نوشته 
و لطف بزرگش را نمی توانم فراموش کنم.
امروز با درد پا و بی حسی انگشتان این 
یادداشت را می نویسم اما نمی دانم چطور 
نه  نباشم  امیدوار  خدا  این  به  می توانم 
این کشور کم رخ می دهد،  تصادف در 
نه  و  می گیرد  جان  کم  طبیعی  بالیی  نه 
جوان ها از سکته قلبی توان گریختن دارند. 
امید یعنی من وقت دارم برای زندگی 
کردن، امید یعنی فرصت 
سالمت  دوباره 
هم  بودن 
فراهم  برایم 
است. خب 
نباید  چرا 
آن  از 
استفاده 

کنم
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: جه زمانی متوجه بیماری تان شدید؟
اردیبهشت ماه سال94 با عالئمی که داشتم، همسرم 
متوجه بیماري من شد. همان موقع خواهر همسرم 
جراحی کولون کرده بود. دقیقا یادم  است که تیرماه، 
همزمان با جام جهانی برزیل، پیش دکتر وحید رفتم، 
وقتی عالئم را گفتم من را به دکتر مرآت معرفی کرد 
و برای تشخیص بهتر کولونوسکوپی انجام دادم. 
خیلی از پزشکان می گفتند وضعیتم خوب است اما 
تشخیص دکتر وحید زخم روده بود و روده ام باید 

3سانتی متر کوتاه می شد.
: جراحی کردید؟

جراحی  که  بود  ریو  جهانی  جام  فینال  بله، شب 
کردم. حتی عادل فرد وسی پور با من تماس گرفت 
که کارشناس داوري برنامه اش در بازي فینال باشم، 
قبول نکردم و گفتم جراحی دارم و او هم در برنامه 
هم  برنامه  آن  از  بعد  کرد.  آرزوی سالمت  برایم 

-0 نفر به مالقاتم آمدند. 0
: شیمی درمانی هم کردید؟

به خاطر اینکه خیلی زود متوجه بیماري ام شدم، فقط 
روده ام را بریدند. بعد از جراحي برای شیمی درمانی 
معرفي  شدم  اما دکترم گفت الزم نیست. از سال 94 
تا به حال 3 بار برای کنترل وضعیتم کونولوسکوپی 
کرده ام. به لطف خدا و دعای مردم بیماری ام عود 

نکرده است. 
: اولین باری که شنیدید اسم بیمار تان 
سرطان است، چه واکنش داشتید؟ نگران نشدید؟
سرطان درد صعب العالجی است بنابراین روزهاي 
اول مي ترسیدم اما وقتی دکتر وحید گفت پاکش 
کردم، آرام شدم. من برخالف خیلی ها شیمی درمانی 
نکردم. با این حال 0 کیلوگرم الغر کردم. بیشتر 
سعي کردم روحیه ام را حفظ کنم. تا وقتی که خبر 
بیماري  من در رسانه ها اعالم نشده بود، کسی خبر 
نداشت من سرطان دارم. نمی گویم نمی ترسیدم اما با 
آن کنار آمدم. تجربه افراد دیگري که این بیماري را 
داشتند، به من یاد داد که مبارزه کنم. با خودم گفتم  
سرطان را شکست می دهم. تا االن هم همین کار 
را کرده ام. بعضي وقت ها رژیم غذایی ام را رعایت 
از  اما هی وقت دست  نکرده ام  یا ورزش  نکرده 

مبارزه برنداشته ام.
: واکنش خانواده تان بعد از شنیدن خبر 

بیماری شما چه بود؟
زمانی که من را به اتاق عمل مي بردند، به جز همسرم، 
ه هایم، برادرانم خیلي ناراحت  همه گریه مي کردند؛ ب
بودند و خودشان را خیلی اذیت کردند. حتی دوستان 
و کسانی که خارج از کشور هم بودند به مح 

اطالع از بیماری ام تماس می گرفتند.
: چرا همسرتان گریه نم کرد؟

همه ترسیده بودند ولي همسرم خوددار بود و بقیه 
را دلداري مي داد.

: تصور خودتان چه بود؟ فکر می کردید 
خو می شوید؟

من مدام می گفتم خوب می شوم. من نه 
در بیماری که هی جا از زندگی خودم را نباخته ام. 
امیدوار بودم که خوب می شوم. به هر حال مر و 
زندگی برای همه هست. حتی جاهایی سخنرانی 
می کردم و ترسي هم نداشتم که بگویم سرطان دارم. 
اینکه بیمار بداند چه کارهایی باید انجام بدهد تا 
از  چیزي  که  است  این  از  بهتر  کند،  پیدا  نجات 
بیماري اش نداند. جالب اینکه اعضای خانواده یا 
آنهایی که به مالقات من می آمدند، با نگاه هایشان 
می گفتند کارت تمام است. من معتقدم آدم تا زمانی 

که زنده است باید زندگی کند.
: اسم سرطان که م آید، خیل ها یاد مر 
م افتند، چطور م شود کس که خودش با این 

بیمار  درگیر است، امیدوار بماند؟
با  و  کردم  استراحت  هفته   2 از جراحي  بعد  من 
شکم پاره 3-2 روزی سر کار رفتم. بعد هم با اجازه 
پزشکم با خانواده برای سفر به بندر انزلی رفتیم. 
پزشک به این شرط که رانندگي نکنم اجازه داد به 
سفر بروم. با این کارها بود که من کم کم به زندگی 
عادی برگشتم. حتی از وزن کم کردن و گشاد شدن 
لباس هایم لذت می بردم. از دیدن بخیه های شکمم 
خوشم می آمد. به خودم می گفتم نباید هی وقت 
رور شوم. من آدم جنجالی بودم و همیشه سعی  م
می کردم حق خودم را بگیرم. شاید در آن روزها 
تلنگر  بیماری  اما  باشم  را همه شکسته  دل کسی 
خوبي برایم بود و خیلی به من کمک کرد. سرطان 
درد دردهای کهنه است، اگر سرما خوردید، حتما 
دار وهایتان را تا آخر استفاده کنید. فراموش نکنید 
برای هر بیماری به پزشک مراجعه کنید. ما ایرانی ها 

عادت به خوددرمانی داریم.  
: برای درمان چه روشی را پیش گرفتید؟ 
درمان پزشک یا راه های دیگر را هم تجربه کردید؟
من برای درمان فقط جراحی کردم. همان طور که 
گفتم 3 سانتی متر روده ام را درآوردند. بعد از جراحی 
هم خوشبختانه هی دارویی، حتی یک قرص هم 
استفاده نکردم، حتی شیمی درمانی هم برایم تجویز 
نشد. پزشکم تنها سفارشي که به من کرد این بود 

که وزن کم کنم و الغر شوم. 
: همه سفارش می کنند که ورزش کنید 
تا بیمار نشوید. شما وقتی متوجه سرطان شدید، 
افسو نخوردید که ورزش می کردید، چرا بیمار 

شدید؟
به نظرم این حرف اشتباه است. بیماری اصال ربطی 
به ورزش، سیگار و مشروبات الکلی ندارد. خیلی ها 
سیگار می کشند اما مری نمی شوند. به نظر من 
زمینه اصلي این بیماري، بیماري هایي است که قبال 
داشته ایم. اگر قبال بیمار شده باشید، داروهایتان را 
نخورید و مواردي را که پزشک گفته، رعایت نکنید، 

بیماري پیشرفت می کند. 
من خودم آدم خوش خوراکی بودم. همان چربی ها و 
سرخ کردنی هایي که خوردم کارم را ساخت. ورزش 
شاید به کنترل بیماری کمک کند اما جلوی آن را 

نمی گیرد. کم نبودند بازیکنان بنام دنیا که وسط زمین 
فوتبال فوت کردند. حال آنکه من با این بیماري 
8 با کنار گذاشتن ورزش  کنار آمده ام. من از سال 
حرفه ای پشت میزنشین شدم. اگر کسی روال معمولی 
زندگی اش را از دست بدهد، به مشکل مي خورد. 

: تر از مر هم داشتید؟
هی  بیماری ام  از  قبل  نداشتم.  بگویم  نمي توانم 
ترسي نداشتم اما بعد از بیماری بیشتر مبارزه برایم 
مهم شد. خیلی جالب بود که بعد از بیماري من 
هر کسي مي خواست جراحی کند با من مشورت 
می کرد. البته من روحیه ام باالست و معموال عادت 
ندارم درباره مشکالتم با کسی صحبت کنم. زندگی ام 
همیشه مصداق این ضرب المثل است که بیرونش 
مردم را مي  کشد و درونش خودش را. من سال ها 
بیمار بودم، حتی همان موقع که دا وري مي کردم  
اما حاال که در دانشگاه تدریس می کنم از شاگردانم 
خیلی روحیه می گیرم. همین مساله مرا به زندگی 

امیدوارتر می کند.
: حاال چه شرایطی دارید؟ مراقبت خاص 
ذایی و ورزش خاصی  باید انجام بدهید؟ رژیم 

دارید؟
3 ماه رژیم بگیرم، 5  رژیم غذایی که دارم. اگر 5
کیلوگرم الغر می شوم اما رژیم غذایی کافی نیست. 
رژیم غذایی پزشکان آدم را افسرده می کند. من اصال 
این رژیم ها را قبول ندارم. باید سر سفره همه چیز 
را خورد اما کم. اگر  وعده غذایی داشته باشید؛ 
یعنی کم شدن حجم غذا بهتر است. من پیاده روی 
برایم  این کار  اما زانوهایم مشکل دارد و  می کنم 
سخت است. دوچرخه سواری و شنا هم ورزش هاي 

خوبي هستند.
در هزینه کردید؟  : برای درمان سرطان چ

خیلی سنگین بود؟
- میلیون بود اما من کارمند بودم   هزینه درمانم 0
و محل کارم آن را پرداخت کرد و نهایت  میلیون 
تومان دادم. مي دانم هزینه شیمی درمانی خیلی زیاد 
و کمرشکن است و هی نهادی هم کمک نمی کند. 
به نظرم نباید برای بیماری های سخت پول بگیرند.

: وقتی شما بیمار شدید فدراسیون فوتبال 
ی از شما گرفت؟ به دلیل اینکه داور بودید، سرا
فقط دوستانم به مالقاتم می آمدند. فدراسیون، وزارت 
ورزش و شهرداری تهران سراغی از من نگرفتند. 
این اواخر آقای تاج)رئیس فدراسیون( با من تماس 
گرفت. سازمان هایي که سال ها برایشان زحمت کشیده 
بودم و بازی های حساس را برایشان سوت زده بودم، 

حالي از من نپرسیدند. 
مسوول سازمان مردم نهاد قهرمان ملی هم به من 
لوح قهرمانی داد. از هی سازماني هم هی حمایت 
بازی های  که  زمانی  من  نشدم.  معنوی  و  مالی 
حساس را سوت مي زدم، پول چنداني نمي گرفتم 
ولي سربلند زندگی کردم. حتی روزهایي بود که 
مشکل مالي داشتیم و همسرم النگوهایش را برای 

خرجی خانه فروخت.

در برخورد خانواده با مری مهم  : چ
؟ است یا برعک

به نظرم هردو الزم و ملزوم هم هستند. من یک 
هفته بعد از جراحی ام خانواده ام را به سفر بردم اما 
هم خانواده باید به بیمار کمک کند و هم بیمار به 

بقیه روحیه بدهد.
: واقعا زندگی برای بیمار مبتال به سرطان 

تمام شده است؟
اصال سرطان آغاز یک نوع زندگی جدید است. 
مرحله جدیدی است. ممکن است 0 سال دیگر 
بمیرم چرا باید از حاال به آن فکر کنم چرا نباید 

از زندگی ام لذت ببرم 
همه چیز دست خداست، وقتی کاسه عمر پر شود 

هی چیز و حتی پول هم نمی تواند به زنده 
ماندن کمک کند. بیماری سرطان شروع 

دوباره است. پیله ای که با شکافتن 
آن قدر سالمت و زمان را می توان 

ورزشی ها ما  قول  به   فهمید. 
مبتال  یک  است.   come back
به سرطان باید اصول اجتماعی را 
رعایت کند. مودب تر و خانم و آقاتر 

باشد. از همه مهم تر شاکر خدا باشد. 
باید روش زندگی اش را عوض کند، 

حتی با خرید یک دست لباس نو یا 
ییر دکوراسیون  ت

خانه.

ان درگیر بود  با که با سر ، داور و رو گفت وگو با  

سرطان  ر  ر  برد 
  
ی ا ا

ش نام نگا و و

ورزش و بیمار دو واژه ا 
کنار  گرفتنشان  قرار  که  هستند 

هم خوشایند به نظر نم رسد. تنها 
بیمار های که برا ورزشکاران 
م شود تصور کرد، آسیب ها ورزش است، اینکه 
یک رباط یا تاندون پاره کند یا اینکه دستش در برود 
یا بشکند اما کم نبوده اند ورزشکاران که دچار بیمار 
سرطان شده اند. نام ها بزرگ هم در ورزش ایران 
روم کرده  بوده اند که سرطان آنها را از ادامه زندگ م
الل و  ، اسطوره فوتبال ها است است ناصر حجاز
، مرد متین آب پوشان کنار بابک  منصور پورحیدر
 ، ، بازیکن تیم مل فوتسال و حسین معدن معصوم
سرمرب تیم مل والیبال چهره های هستند که با سرطان 
درگیر بودند اما هستند چهره ها ورزش که سرطان 
داشتند اما درمان شدند و حاال به زندگ عاد شان 
ادامه م دهند. بع از این افراد مثل یک از بازیکنان 
ر نیستند درباره این بیمار  سابق تیم مل والیبال حا
بت کنند. آنها که در دوره درمان بیمار شان را از  ص
همه به خصو خانواده شان پنهان کرده بودند، حاال 
هم را نم شوند از سرطان بگویند و خانواده شان را 
آزار بدهند. یک هم مثل عل خسرو هم خودش با 
بیمار اش کنار آمده و هم روحیه  خانواده اش را باال برده. 
خسرو از داوران سابق فوتبال است. کسان که فوتبال 
هستند و باز ها لی را دنبال م کنند، خسرو را 
م شناسند اما چطور م شود یک ورزش دچار سرطان 
شود؟ مگر نم گویند ورزش کنید و به سالمت برسید؟ 
دیه و ورزش م داند.  خسرو بیمار را متفاوت از ت
او در گفت وگو با »سالمت« از روزها اول بیمار اش 
م گوید، روزهای که اطرافیانش نم توانستند بیمار 

ذیرند:  او را ب

ت 
ادد

ر ر   

کنار  به جایش در خانه و  دارم،  درمان سختی 
خوبیعزیزانم هستم و همه این خوبیعزیزانم هستم و همه این خوبیها به من امید 
میداد که خدا سرنوشتی دیگر برایم نوشته 
نمیو لطف بزرگش را نمیو لطف بزرگش را نمیتوانم فراموش کنم.
امروز با درد پا و بیحسی انگشتان این 
نمینویسم اما نمینویسم اما نمیدانم چطور  مییادداشت را مییادداشت را می
نه  نباشم  امیدوار  خدا  این  به  میتوانم 
این کشور کم رخ میدهد،  تصادف در 
نه  و  میگیرد  جان  کم  طبیعی  بالیی  نه 
جوانها از سکته قلبی توان گریختن دارند. 
امید یعنی من وقت دارم برای زندگی 
کردن، امید یعنی فرصت 
سالمت  دوباره 
هم  بودن 
فراهم  برایم 
است. خب 
نباید  چرا 
آن  از 
استفاده 

کنم

هی چیز و حتی پول هم 
ماندن کمک کند. بیماری سرطان شروع 

هدوباره است. پیلهدوباره است. پیلهای که با شکافتن 
یآن قدر سالمت و زمان را میآن قدر سالمت و زمان را میتوان 

ورزشیها ما  قول  به  فهمید. 
مبتال  یک  است.   come back
به سرطان باید اصول اجتماعی را 
ودبرعایت کند. مودبرعایت کند. مودبتر و خانم و آقاتر 

مهمباشد. از همه مهمباشد. از همه مهمتر شاکر خدا باشد. 
یباید روش زندگیباید روش زندگیاش را عوض کند، 

حتی با خرید یک دست لباس نو یا 
ییر دکوراسیون  ت

شماره هفتصدویک   سیزده بهمن نودوهفت



یرواگیر بوده که البته در سنین زیر  سال روند  بررس آمارهای مر ومیر در کشور نشان داده علت اصلی شان، بیماری های 
یه   
ی ا ا

ذیه نامناسب به عنوان یکی از عوامل اصلی ابتال به دیابت، فشارخون و چربی خون باال و  رو به رشد پیدا کرده است. ت
بیماری های قلبی عروقی مطر شده که اگر از دوران کودکی مناسب باشد، شیو این بیماری ها کاهش پیدا م کند. امروزه 
ور توسعه پایدار معرفی می شود. در  همه جوامع برمبنای میزان توسعه یافتگی شان گروه بندی می شوند و انسان هم به عنوان م
ه در کودکی، برنامه ریزی  ذیه به وی ذایی سالم مانند شیر و لبنیات باالست و این یعنی برنامه ریزی برای ت کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف مواد 

روری است. توجه به کودکان و نیازهایشان  برای آینده کشور است بنابراین داشتن انسان سالمی که قرار است توسعه یک کشور را رقم بزند، 
ذی های موردنیاز بدن کودکان با برنامه هایی مانند مکمل یاری تامین شده و  از بدو تولد الزم است. البته در ایران کمبود بسیاری از  ریزم
شاخ هایی مانند کوتاه قدی و کم وزنی در کودکان نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته اما نگرانی ای که به تازگی مطر شده 
ذیه دارند. امسال در چهاردهمین کنگره  افه وزن کودکان است و بدتر از آن، افزایش کودکانی که چا هستند ولی سو ت چاقی و ا
ذیه نسبت به شیب تند افزایش چاقی کودکان هشدار  و پرداخته شد و متخصصان ت ذیه کودکان هم به همین مو انجمن علمی ت

ذیه در این کنگره پرداخته ایم. بت های متخصصان ت ذیه« این هفته به مشرو ص ه »دیده بان ت دادند. ما نیز در صف

د   شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت

ذیه کودکان تشکیل شده و از آن زمان تاکنون سعی داشته  حدود 4 سال است که انجمن علمی ت
ذیه )هم در کودکان و هم مادران(، گام هاي اساسی برای سالمت کودکان بردارد. در کل،  برای بهبود ت
ذیه با شیر مادر زیربنای رشد  زمان طالیی رشد و تکامل کودکان در 2 سال اول زندگی است و ت
ذیه کودکان اهمیت زیادی دارد. متاسفانه به تازگی شاهد  شیرخواران است بنابراین در این زمان ت
ذیه یا کودکان هستیم که توصیه می کنم از این 2  اشتباه هایي در دستور غذایی از سوی متخصصان ت
اشتباه بپرهیزید. اول تاکید بر حذف لبنیات توسط مادر شیرده با داشتن شیرخوار سالم است، آن هم 
ین گاوي را افزایش مي دهد، در حالي که از این طریق  به این دلیل که احتمال بروز حساسیت به پروت
با کم شدن توان مادر برای شیردهی مواجه می شویم. اشتباه دیگر، حذف شیر مادر به علت اسهال 
شیرخوار است، درصورتی که همه می دانیم مواد مصون کننده اي در شیر مادر وجود دارد که بدن نوزاد 
را در برابر عفونت ها محافظت می کند. بنابراین وظیفه پزشکان این است که از این اشتباه بپرهیزند و 

همکاران خود را تشویق کنند که چنین رژیم های غذایی را به مادران شیرده ندهند.

ذیه در کودکان باعث می شود کشور به توسعه یافتگی نرسد و ضرر مالی زیادی برای کشور به دنبال دارد. ناتوانی  سو ت
ذیه نامناسب  ساخت تکنولوژی، ناتوانی در بهره گیری از فناورهای نوین و تولید کمتر و واردات بیشتر، همه ناشی از ت
است. ابتالی شیرخواران به کم خونی ناشی از کمبود آهن 9 امتیاز ضریب هوشی را کم می کند، تولد نوزاد با وزن کم 
5 امتیاز، نوزاد محروم از شیر مادر 8 امتیاز و کمبود ید می تواند تا 3 امتیاز از ضریب هوشی کودکان بکاهد. این در 
زی کودکان قبل از 5 سالگی اتفاق می افتد. ما می گوییم انسان سالم محور توسعه  حالی است که 90 درصد رشد م
پایدار است ولی چه انسانی محور توسعه پایدار است انسانی که بتواند کارها را به بهترین شکل انجام دهد، توانمندی 
برای معنا دادن به زندگی داشته باشد، هدفمند باشد و انگیزه برای بهتر شدن داشته باشد و همه این رفتارها آموختنی 
ییر، کار سختی است ولی در کودکان دشوار نیست بنابراین باید مسوولیت اجتماعی را بپذیریم و  و اکتسابی هستند. ت
برای بهبود کشور، هر فرد وظیفه خود را انجام دهد . هزینه هر زندانی در سال به اندازه هزینه 25 دانش آموز دبستانی 
است و وقتی بزهکاری زیاد می شود؛ یعنی از کودکان غفلت کرده ایم بنابراین باید برای رفتارهای خانواده آموزش داشته باشیم و بدانیم 

توسعه هر کشور با سرمایه گذاری از همان زمان کودکی شکل می گیرد.

ذیه کودکان در سال 82 تاسیس شد و دکتر خاتمی ریاست  انجمن علمی ت
این انجمن را برعهده گرفت. هدف ما از تشکیل این انجمن این بود که 
ذیه مادران و کودکان کمک شود و در این زمینه به وزارت  به بهبود ت
بهداشت نیز کمک می کردیم و با برگزاری کنگره ها و سمینارها با گزینه های 
ذیه کودکان گام های بلندی برداشتیم. در گذشته،  مشخص در جهت بهبود ت
20 درصد کودکان زیر 5 سال کوتاه قد بودند ولی در حال حاضر این آمار 
بسیار کاهش یافته است. خطری که در مورد سالمت کودکان احساس 
ذیه و  می شود مربوط به جریان فکری است که گروهي از متخصصان ت
حوزه علمیه در کشور راه انداخته اند. این افراد، دستاوردهای جدید را نفی 
می کنند و می گویند باید به گذشته برگردیم، مثال واکسن نزنیم، نمک دریا 
3 در اهواز من سرباز بودم. سالی 0 هزار نوزاد در  بخوریم و.... در حالی که در سال 0
کشور به دلیل کزاز نوزادی می مردند، در صورتی که سال هاست یک مورد گزارش مر نوزاد 
به علت کزاز نوزادی وجود ندارد و این دستاورد واکسیناسیون 95 درصدی است. گروه اول 
هم لباس ما هستند و می گویند واکسن نزنید، در حالي که ما سال هاست به دلیل واکسیناسیون 
سرخک، کودک مبتالیی که به علت سرخک فوت کند، نداریم، در صورتي که قبال در یک 
روستا 30 کودک در عرض  ماه به دلیل سرخک مردند. گروه دوم، مدعیان طب اسالمی 
هستند که اعتقاد دارند در روایات هر چه هست، کفایت می کند. در قم یکی از مسووالن در 
موسسه روایت شناسی می گوید: »4 هزار روایت داریم که تنها هزار روایت، مستند است و 
بقیه استناد ندارد.« بیشتر این هزار روایت در مورد بهداشت است و در مورد درمان کم است. 
متاسفانه طب اسالمی به استناد همین روایات قلیل، هم نیرو تربیت می کند و هم مجوز به 
محصوالت تولیدی خود می دهد. با اینکه نمک یددار از عقب ماندگی هزاران کودک جلوگیری 
کرد ولی در حال حاضر همین طب اسالمی می گوید مردم نمک دریا بخورند. باید جلوی 
ذیه کودکان کتابی را  خرافات و ساده اندیشی و سو استفاده را بگیریم. ما در انجمن علمی ت
تهیه کردیم که تمام اطالعاتی که مادران در مورد حساسیت های کودک؛ اینکه چه زمانی به 
نوزاد شیر ندهیم چه مواد غذایی منع مصرف دارد جایگزین های شیر مادر چیست و... 
نیاز دارند، مطرح کرده و مادران با استفاده از آن می توانند مواد غذایی مفید را برای خود و 

ذیه کودکان و مادران شیرده است. کودکان شان بشناسند. این کتاب یک راهنما در زمینه ت

43 درصد کودکان زیر 5 سال؛ یعنی 250 میلیون کودک در 
دنیا به دلیل فقر و دسترسی ناکافی به غذا و خدمات بهداشتی 
رشد مطلوبی ندارند، در صورتی که تکامل ابتدای کودکی بر 
حیطه های شناختی، تکلمی، احساسی، اجتماعی، یادگیری 

ابتدایی، پایه ای و موفقیت کودک در تحصیل تاثیر دارد. 
2 است و  تکامل ابتدای کودکی یکی از اولویت های قرن 
این تکامل از زمان لقاح تا تولد، تولد تا 3 سالگی با تاکید 
بر هزار روز اول زندگی؛ یعنی از لقاح تا 24 ماهگی، تکامل 
ابتدای کودکی تا پیش دبستان و دبستان  تا 8 سالگی اهمیت 
ذیه هم به صورت مستقیم و هم به صورت میانجی در بیان عوامل  زیادی دارد. ت
ز  ز تاثیرگذار است و عملکرد اختصاصی م ژنتیکی موثر بر رشد و تکامل م
ذی مثل اسیدفولیک، آهن و روی دارد. به همین دلیل دادن  نیاز به برخی مواد م
مکمل آهن در دوران بارداری موجب افزایش امتیاز عملکرد حرکتی و ذهنی 
ز و عملکرد  کودکان شده است. البته نوع صبحانه بر میزان ماده خاکستری م
شناختی کودکان تاثیر می گذارد و مصرف مواد غذایی با شاخص گالیسمی 
ز و بهره هوشی کودکان ارتباط مستقیم  پایین با افزایش ماده خاکستری م
دارد. به عالوه، کاهش دریافت منابع غذایی دریایی در بارداری باعث کاهش 
بهره هوشی در کودکان می شود. استرس و افسردگی مادر نیز بر رشد تکاملی 
کودک تاثیر دارد. در برخی کشورها و کشور ما مداخالت و خدمات الزم در 
هزار روز اول زندگی از طریق سیستم بهداشتی و درمانی برای دسترسی بهتر 
خانم های باردار و کودکان فراهم شده است؛ از جمله آهن یاری و مکمل یاری 
با ویتامین D در دختران دبیرستانی، مکمل یاری خانم های باردار، آموزش و 
ذیه،  ذیه در دوران بارداری، شناسایی خانم های باردار دچار سو ت مشاوره ت
ارائه سبد غذایی به آنها و... در این زمینه با همکاری بنیاد علوی 80 هزار خانم 
باردار تحت پوشش قرار گرفتند و بهبود بیش از 90 درصدی داشتند. در مناطق 
محروم نیز 400 هزار تومان در ماه به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود 

ذیه خانوار شان استفاده کنند. تا در زمینه ت

همان گونه که غذا برای رشدونمو کودکان ضروری است، 
زیاده روي در مصرف آن عوارضی هم برای سالمت بدن دارد. 
به طور کلي، عدم عدالت در توزیع غذا در دنیا وجود دارد و 820 
میلیون گرسنه در دنیا داریم و در مقابل آن 2 میلیون نفر چاق 
8 درصد  نین  و  میلیارد نفر در دنیا اضافه وزن دارند. هم
کودکان در دنیا چاق هستند و چاقی در کودکان با شیب تندی 
2 درصد  رو به افزایش است. در ایران نیز در کودکان  ساله، 5
9 درصد چاق هستند و در کشور  و در کودکان زیر 2 سال 
ما نیز چاقی روند افزایشی در کودکان دارد. بررسی های مختلف نشان می دهد، در 
0 سال گذشته چاقی در کودکان 2 برابر شده است. مطالعات انستیتو تحقیقات 
20 درصد کودکان دچار چاقی و اضافه وزن و  ذیه در سال 94 نشان می دهد 8 ت

در مقابل 2 درصد دچار الغری و کمبود وزن هستند. 
اهمیت این شاخص ها در بیماری های غیرواگیر است زیرا در سال 80 میزان مر ومیر 
5 درصد بود ولی در سال 95 این رقم به   ناشی از بیماری های غیرواگیرمان 
9 تقریبا 82 درصد مر ها به دلیل بیماری های غیرواگیر  درصد رسیده و در سال 

ذیه و چاقی است.  و یکی از مهم ترین علت این بیماری ها ت
مطالعات نشان داده اند به ازاي هر 0 درصدی که بیماری های غیرواگیر زیاد می شود، 
0 درصد رشد اقتصادی کشورها کمتر می شود و باید بدانیم عدم رعایت الگوی  5
ذیه باعث ناامنی غذایی و گرسنگی پنهان می شود. در دنیا 2 میلیارد نفر  مناسب ت
ذی کمبود دارند. این افراد  گرسنگی پنهان دارند؛ یعنی در یک یا بیش از یک  ریزم

ممکن است چاقی و اضافه وزن هم داشته باشند. 
ذیه، فرهن سازی برای پیروی  در کل، راهبرد وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات ت
از رژیم غذایی سالم است. ما هنوز در زمینه فرهن سازی خوب عمل نکرده ایم ولی 
در مورد مکمل یاری قدم های بلندی برداشته شده است. به طور مثال در مورد ویتامین
D در برخی از استان ها تا 90 درصد مکمل به صورت رایگان هم به بزرگساالن 
و هم به کودکان داده شده است. غنی سازی نان با ویتامین D نیز در حال پیگیری 

است و زمانی که نتایج آن به دست آمد، طی برنامه کشوری اجرایی خواهد شد.
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مقامات چینی می گویند عمل ویرایش یا اصالح 
ژن روی رویان های انسانی به وسیله یک پزشک 
چینی بدون نظارت دولت و با هدف دستیابی به 
پول و شهرت انجام شده و این پزشک به دلیل 

نق قانون این کشور محاکمه خواهد شد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، 
»هی جاینکوی« پزشک و دانشمند چینی، ماه 
نوامبر سال گذشته اعالم کرد با استفاده از یک 
تکنولوژی ویرایش ژن به نام کریسپر Cas9-ژن 
دو رویان را با هدف مقاوم سازی آنها در برابر 

ویروس ا آی وی اصالح کرده است.
این اقدام وی به دلیل اخالقی نبودن و آسیب 
اعتراضات  انسانی،  رویان های  به  احتمالی 
گسترده ای را در سطوح بین المللی به دنبال 

داشت. صدها دانشمند چینی و بین المللی این 
اقدام جاینکوی را محکوم کردند و گفتند ایجاد 
ییر در ژن رویان انسان غیراخالقی  هرگونه ت
است. مقامات چینی نیز خواستار توقف هرچه 
سریع تر آزمایش ها روی ژن این دو جنین شدند.
گروه بازرسی کمیسیون دولتی بهداشت چین 
می گوید جاینکوی با هدف دستیابی شخصی 
را  ژن  اصالح  عمل  این  شهرت  و  پول  به 
بدون نظارت دولت انجام داد. این پزشک به 
صورت خصوصی گروهی را برای انجام این 
آزمایش سازماندهی و بودجه آن را نیز خود 
وی تامین کرده بود. بر اساس این گزارش، 
امنیت و تاثیر تکنولوژی استفاده شده توسط این 
ییرات در  پزشک غیرقابل اعتماد است و ایجاد ت

ژن رویان انسان در سطوح بین المللی ممنوع 
اعالم شده است. هی جاینکوی ماه نوامبر سال 
گذشته میالدی در یک گردهمایی خبری از 
این اقدام خود دفاع کرده و گفت به عملی که 
انجام داده افتخار می کند چرا که اصالح ژن 

این دو جنین، آنها را در آینده از آلوده شدن 
به ویروس ا آی وی مصون می دارد. اظهارات 
او موجی از مباحثات را میان قانونگذاران چین 
بر سر اینکه آیا می توان او را مجرم دانست 
یا اینکه با انجام چنین اقدامی کدام قانون را 
زیر پا گذاشته، برانگیخت. بسیاری از آنها به 
دستورالعمل های سال 2003 میالدی در چین 
ییر و اصالح ژن رویان انسان  اشاره کردند که ت
را با هدف تولیدمثل ممنوع اعالم کرده است.
در  تولیدمثل  با هدف  ژن  اصالح  و  ییر  ت
ایاالت متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی 
ممنوع است و چین نیز چنین اقداماتی را 
اخالقی  اصول  نق  دلیل  به  جنین  روی 

ممنوع اعالم کرده است.
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ین س

چاقی شکمی مغز را 
کوچک می کند

پژوهشگران انگلیسی می گویند 
چاقی شکمی با کاهش میزان ماده 
ز، ضعف حافظه و  خاکستری م
افزایش خطر ابتال به زوال عقل 

ارتباط دارد.
حاوی  ز  م خاکستری  ماده 
حدود 00 میلیارد سلول عصبی 
است و مسوولیت کنترل حواس 
ز  را برعهده دارد. ماده سفید م
متشکل از بسته های فیبرهای 
بخش های  که  است  عصبی 
یکدیگر  به  را  ز  م مختلف 

متصل می کنند.
از  نقل  به  و  ایرنا  گزارش  به 
پایگاه خبری مدیکال ساینس، 
در تحقیقات این پژوهشگران 
از اطالعات بهداشتی 9 هزار و 
52 نفر داوطلب با میانگین سنی 
55 سال استفاده شده و محققان 
شاخص توده بدنی، نسبت دور 
کمر به لگن و میزان چربی کلی 
بدن هر داوطلب را اندازه گیری 

کردند.
شاخص  که  افرادی  معموال 
توده بدنی آنها معادل عدد 30 
یا باالتر باشد، چاق محسوب 
می شوند. شاخص توده بدنی 
کیلوگرم(  )به  وزن  تقسیم  با 
به  متر(  )به  قد  دوم  توان  بر 
توده  شاخص  می آید.  دست 
8 نشاندهنده  بدنی کمتر از 5
کم وزنی غیرطبیعی است. اگر 
8 تا  عدد به دست آمده بین 5
24 باشد؛ یعنی وزن فرد طبیعی  9
است. عدد بزر تر و مساوی 
و  اضافه وزن  نشاندهنده   ،25
عدد 30 یا باالتر بیانگر چاقی 
است اما معیار چاقی شکمی 
کمی متفاوت است؛ مردانی که 
نسبت دور کمر به لگن آنها باالتر 
از 90 و زنانی که نسبت دور کمر 
به لگن آنها باالتر از 85 باشد 
مبتال به چاقی شکمی هستند.

محققان در بررسی های خود، 
با  را  داوطلب  هر  ز  م اندازه 
اندازه گیری  ام آرآی  اسکن 
کردند و حجم ماده خاکستری 
ز را نیز مورد آزمایش  و سفید م

قرار دادند.
آنها عالوه بر این اندازه گیری ها 
عواملی مانند سن، فشارخون 
و  بدنی  فعالیت  میزان  باال، 
بر  که  را  دخانیات  استعمال 
ز موثرند، مورد بررسی  اندازه م

قرار دادند.
اطالعات،  این  مقایسه  با   
میزان  بین  متعددی  ارتباطات 
به  ز  م اندازه  و  بدن  چربی 
هم  که  افرادی  آمد.  دست 
بدنی  توده  شاخص  دارای 
نسبت دور کمر  باالتر و هم 
به لگن بیشتر بودند، کمترین 
ز  ز را داشتند. حجم م حجم م
افرادی که تنها دارای شاخص 
توده بدن باالتر بودند، در مقایسه 
با سایرین اندکی کوچک تر بود. 
 29 از بین داوطلبان مجموعا 
نفر که هم دارای شاخص توده 
بدنی باالتر و هم نسبت دور کمر 
به لگن بیشتر بودند، کمترین 
ز را  حجم ماده خاکستری م
داشتند. حجم ماده خاکستری 
 8 ز این افراد به طور میانگین  م
سانتی مترمکعب بود. در مقابل، 
ز 3 هزار  حجم ماده خاکستری م
و 25 داوطلب که دارای وزن 
متناسب بودند، به طور متوسط 

98 سانتی مترمکعب بود.

تازه ها

ییر  است.  ■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  ت
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
ییرات   اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  ت
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارج  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفو است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

تحقیقات درباره تولد 4 نوزاد بدون دست در 
سال های اخیر در منطقه ای روستایی در فرانسه، 
نان ادامه دارد و خانواده های کودکان ناقص  هم
به نوعی دولت را مقصر این موضوع می دانند.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه از 
پاریس، تولد نوزادهای بدون دست یا با بازوهای 
کوتاه در روستای »بوش تا دو رون« فرانسه در 
20 میالدی باعث  200 تا  خالل سال های 

موجی از نگرانی در این کشور شد.
بر همین اساس تحقیقاتی جامع در این  باره 
آغاز شد که تاکنون به هی نتیجه ای نرسیده 
است. درحالی که آزمایش ها در طول بارداری 
و بعد از آن به طور مرتب انجام شده، هی کدام 

از آنها نتوانسته اند علت ناهنجاری های کودکان 
ناقص را تشخیص دهند. الیزابت مادر یکی از 
همین دختران ناقص با بازوهای کوتاه است 
که نسبت به روند تحقیقات در خصوص این 

نان با دیده تردید نگاه می کند. پرونده قضایی هم
او می گوید: »ما فقط می خواهیم بدانیم بر سر 
ما و فرزندانمان چه آمده است. بعد از تولد 
دخترمان، ما تمام آزمایش ها را انجام داده و 
نان  شکایتی تنظیم کرده ایم اما شکایت ما هم
مسکوت مانده است.« سازمان بهداشت ملی 
فرانسه قبال تحقیقاتی در این باره انجام داد بود 
و بر اساس نتایج آن برای نخستین بار پذیرفت 
شمار موارد این نوع نقص اندام ها در این منطقه  
غیرعادی است. اگنس بوزین، وزیر بهداشت 
فرانسه نیز پیش تر در این  باره ابراز نگرانی کرده 
بود. خبر آغاز تحقیقات در این  زمینه 2 هفته 
پس از آن منتشر شد که پزشکان فرانسوی اذعان 

کردند در یافتن دلیل تولد نوزادانی بدون دست 
یا با بازوهایی کوتاه، ناکام مانده اند. به گفته 
بوزین، تحقیقات جدید با همکاری وزارت 
بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست 
فرانسه انجام خواهد شد تا در این راه تخصص های 
پزشکی و زیست محیطی هر دو به کار گرفته 
شوند. پژوهشگران فرانسوی می گویند به احتمال 
زیاد آفت کش های مورد استفاده کشاورزان در 
این منطقه، دلیل بروز این ناهنجاری ها هستند.  
نین دریافته اند اگر مادر در  پژوهشگران هم
یا  بارداری در معرض مواد شیمیایی  دوران 
داروهای خاصی قرار گیرد، احتمال بروز چنین 

نواقصی افزایش می یابد.

پزشک چینی به دلیل »ویرایش ژن« محاکمه خواهد شد

تحقیقات درباره تولد کودکان ناقص در فرانسه ادامه دارد

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
سسه  فرهنگی  ابن سینای  بزر  صاحب  امتیاز: م
 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده

4 45-55  نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: 
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی،  علی مالئکه، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  2  5 2 5 2   تحریریه:   مشترکین: 85 4 5 

 2  روابط عمومی، سازمان آگهی ها:  9 0 
: شرکت هم میهن فارس    چا

طبیعت زمستانی در خراسان شمالی
   ایرنا

اد مشهد مانور طر اضطراری فرودگاه بین المللی شهید هاشمی ن
   علیرضا معصومی ایسنا

رخش تهران و آهن اصفهان  آ لی برتر فوتبال بانوان، دیدار تیم های 
وی ایسنا    علی ت

ه دید منا ین ت گهی او
م م و الف موضوع  واگذاری خدمات  9 08-09 خ د ع موضوع مناقصه: اولین تجدید مناقصه شماره م

درمانی شرکت ایزوایکو و شرکت های تابعه
الف- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

م م و الف 9 - 2 خ د م ت ب–  شماره مناقصه: الف
ج– محل اجرای موضوع فراخوان: شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 

شرکت ایزوایکو در نظر دارد خدمات درمانی مورد نیاز مجموعه خود را به پیمانکار واجد شرایط که 
کلیه مجوزهای الزم جهت ارائه خدمات مذکور را داشته باشد؛ واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط و دارای امکانات و توانایی انجام موضوع مناقصه می باشند؛ 
3 کیلومتری غرب بندرعباس- مجتمع صنایع  دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس 
دریایی )شرکت  مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(، دبیرخانه کمیسیون معامالت مستقر در 
امور حقوقی و قراردادهای هلدین واقع در ساختمان منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی مراجعه و در 

مهلت تعیین شده اسناد دریافت نمایند. 
مدت ارائه اسناد به متقاضیان شرکت در مناقصه و بازدید از محل درمانگاه و خانه های بهداشت 

کارگری در سایت کارفرما: 
9 در  ایت پایان وقت اداری روز  پنج  شنبه مورخ 8 9 ل اسناد مناقصه از روز شنبه تاری 3
رکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل  ساعات اداری و در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت ش
اقصه می توانند با در  رکت در من ( به آدرس فوق به فروش می رسد. متقاضیان ش دین ایران )هل
500 )یک میلیون و پانصد هزار( ریال به شماره حساب  دست داشتن فیش واریزی به مبل 000
نین به همراه داشتن معرفی نامه  23(، هم 23 نزد بانک  تجارت شعبه صنایع دریایی )کد 20 233 45
معتبر از شرکت متبوعشان به صورت حضوری مراجعه و عالوه بر دریافت اسناد، با هماهنگی مدیریت 
توسعه  نگهداری زیر ساخت ها و واحد HSE از محدوده های مورد نظر جهت ارائه خدمات بازدید 
نموده و با آگاهی از وضعیت کار، اسناد را براساس شرایط مناقصه تکمیل و امضا نموده، پس از آن در 
فرجه قانونی مقرر شده پیشنهاد خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع کشتی سازی و 

صنایع فراساحل ایران، تحویل نمایند.
شرایط متقاضی: 

- دارا بودن دانش، تخصص و تجربه کافی در زمینه خدمات درمانی، 2- داشتن حسن سابقه، 3- توان 
مالی، 4- داشتن گواهینامه صالحیت و 5- توانایی تامین دو دستگاه آمبوالنس مجهز به امکانات.

شرایط شرکت در مناقصه:
- داشتن شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط و توان مدیریتی درخصوص اشخاص حقوقی و 

درخصوص اشخاص حقیقی داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح.
2- داشتن امکانات، دانش فنی و تجهیزات متناسب و مرتبط با فعالیت 

3- مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی.
،458 )چهارصد و پنجاه و هشت میلیون و یکصد و سی  33، مبل سپرده شرکت در مناقصه معادل 25
و سه هزار و یکصد و بیست و پنج( ریال است که می بایست به یکی از دو صورت چک تضمین شده 
بانکی و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران صادر گردد.

 9 2 0 تاری دریافت پاکات پیشنهاد از مناقصه گران: روز سه شنبه مورخ  
 9 2 زمان بازگشایی پاکات اسناد و پیشنهادات مالی: ساعت 0:00 روز چهارشنبه مورخ 08

هزینه چا آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شرایط اجرای خدمات مورد نظر ایزوایکو، مي توانند در 
325 با واحد HSE  از حوزه مدیریت پشتیبانی  325 و 93 ساعات اداري با شماره تلفن های 80

و زیرساخت ها در معاونت منطقه ویژه اقتصادی شرکت مجتمع کشتی سازی تماس حاصل فرمایند.

حوزه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو

تجديدآگهي مناقصهاولين

دعمشمارهمناقصهتجديداولينمناقصهموضوع موضوعوممخ هـايالف شـركت و ايزوايكو شركت درماني خدمات واگذاري
تابعه
مناقصهالف اينوع مرحله يك عمومي
مناقصه–ب     /11/97-12/ ///شماره
فراخوان–ج موضوع اجراي ايرانمحل فراساحل صنايع و سازي كشتي مجتمع شركت

دارد نظر در ايزوايكو درمانيشركت نيازخدمات پيمانكارمجموعهمورد به را كهخود شرايط خدماتواجد ارائه جهت الزم مجوزهاي رامذكوركليه
؛ باشد كليهنمايدواگذارداشته از بدينوسيله واشخاصلذا وحقوقيحقيقي امكانات داراي و شرايط حائز باشندتواناييكه مي مناقصه موضوع ؛انجام
مي آدرسخريدجهتگردددعوت به مناقصه بندرعباسكيلومترياسناد درياييغرب صنايع كشتيشركتمجتمع صنايعوسازيمجتمع

ايران اموردبيرخانه،فراساحل در مستقر معامالت هلدينگكميسيون قراردادهاي و سازيحقوقي كشتي اقتصادي ويژه منطقه ساختمان در واقع
و شدهمراجعه تعيين مهلت نماينددر دريافت اسناد

مناقصه در شركت متقاضيان به اسناد ارائه درمانگاهمدت محل از بازديد كارفرماو سايت در كارگري بهداشت هاي خانه و
وقتلغايت131197تاريخشنبهروزازمناقصهاسناد دبيرخانه181197مورخشنبهپنجروزاداريپايان محل در و اداري ساعات كميسيوندر

ايرانـشمعامالت فراساحل صنايع و سازي كشتي مجتمع بهدينگـهلركت فوق آدرس رسدبه مي شفروش منـمتقاضيان در اقصهـركت
فيش داشتن دست در با توانند مبلغمي به پانصديك1.500.000واريزي و شمارههزارميليون به بانكحسابريال تجارتنزد

درياييشعبه همراه،كدصنايع به نامههمچنين معرفي برمعتبرداشتن عالوه و مراجعه حضوري صورت به متبوعشان شركت از
هماهنگي با ، اسناد هامديريتدريافت ساخت زير نگهداري واحدتوسعه باHSEو و نموده بازديد خدمات ارائه جهت نظر مورد هاي محدوده از

كار وضعيت از آنآگاهي از پس ، نموده امضا و تكميل مناقصه شرايط براساس را اسناد شركت، معامالت كميسيون دبيرخانه به را خود پيشنهاد شده مقرر قانوني فرجه در
نمايند تحويل ، ايران فراساحل صنايع و سازي كشتي مجتمع

متقاضي شرايط
بودن1 و،دانشدارا درتخصص كافي درمانيتجربه خدمات سابقهداشتن2زمينه صالحيتنداشت4ماليتوان3حسن تامين5گواهينامه دستگاهتوانايي دو

مجهز امكاناتآمبوالنس به
مناقصهدرشركتشرايط

مديريتيمرتبطموضوعباشدهثبتشركتداشتن توان مرو از فعاليت مجوز داشتن حقيقي اشخاص درخصوص و حقوقي اشخاص ذيصالحادرخصوص جع
فنيامكاناتداشتن دانش متناسبو، مرتبطتجهيزات فعاليتباو
پزشكيفعاليتمجوز علوم و درمان ، بهداشت وزارت از

مناقصه در شركت سپرده پنج ،،معادلمبلغ و بيست و يكصد و هزار سه و سي و يكصد و ميليون هشت و پنجاه و بايستچهارصد مي كه است ريال
صورت دو از يكي بانكيچكتضمينبه ياشده بانكيو نامه گرددضمانت صادر ايران فراساحل صنايع و سازي كشتي مجتمع شركت وجه در
دريافت ازپاكاتتاريخ گرانپيشنهاد شنبهروزمناقصه 071297مورخسه

مالي پيشنهادات و اسناد پاكات بازگشايي    081297 ورخمشنبهچهارروز10:00 ساعتزمان
آگهي چاپ باشدهزينه مي مناقصه برنده عهده بر

رابطهبيشترعاتالاطكسبجهتمتقاضيان خدماتبادر اجراي ،شرايط ايزوايكو نظر با32571193و32571180هايتلفنشمارهبااداريساعاتدرتوانندميمورد
واز HSEواحد پشتيباني مديريت هاحوزه اقتصاديمعاونتدرزيرساخت ويژه سازيمنطقه كشتي مجتمع فرمايندحاصلتماسشركت

ايزوايكوالمللبيناموروارتباطاتمديريتحوزه

ISOICO



ان
ت م

ادد

ا  نت
ر   ر  ی ب ا ت

ه  ا بی ر سا  س

ر  سرطان  گ پ
نی ر سا طب  بر 

ان طب سنتی   ام م
رن ی م پ

3

ر بر سرطان
حات  تا  ص

ان ن ا ا  ب

ا اس ا ز  تن

س ن  ز

ا 

را  ای  

ی ی ی زی ن  ه  به ار   شن انزده  ش سا 

ن ر  
»ترس از دست دادن« یکی از بزر ترین و مهم ترین 
ترس های ریشه دار در وجود همه ماست. شاید از 
زمانی که بند نافمان را بریدند، اضطراب جدایی و 
ترس از دست دادن امنیتمان در وجودمان نهادینه 
لی، ترس از  شد. ترس از دست دادن موقعیت ش
دست دادن جایگاه و طبقه اجتماعی، ترس از دست 
دادن محبت عزیزانمان و از همه مهم تر ترس از 
دست دادن اعضای خانواده و کسانی که دوستشان 
 داریم، حسی شبیه مر و نابودی را به ما می دهند؛ 
اینکه اگر آنها نباشند یا بمیرند ما هم نیست می شویم 
و می میریم و اضطراب ناشی از این ترس می تواند 
بسیاری از رفتارها و ارتباطات ما را شکل دهد. 
فردی را تصور کنید که به دلیل ترس از دست دادن، 
خودش رابطه هایش را ناتمام رها می کند و همه 
چیز را به هم می ریزد یا به علت این ترس هی گاه 
حاضر نیست صمیمیت را در روابطش تجربه کند 
یا فردی که مدام در حال چک کردن و کنترل کردن 
آدم ها یا اعضای مهم خانواده اش است یا شخص 
دیگری که به طرزی بیمارگون وابسته می شود. همه 
این موارد نتیجه حضور پررن ترس از دست دادن 
است. البته ترس از دست دادن به نوع دلبستگی ما 
با مادرمان هم بستگی دارد؛ مثال مادری که به موقع 
پاسخگو و حاضر نبوده و کودکش را در ترس و 

نگرانی نبود به موقع قرار داده است.
اینکه بدانیم ریشه اصلی بسیاری از روابط دردناک 
و سمی، پیش بینی های منفی و گوش به زنگی های 
برزخی، ترس از دست دادن  است، بدون اینکه 
مبنایی واقعی داشته باشد، بینش مهم و  تاثیرگذاری 
نین بدانیم بسیاری از تصورات منفی و  است. هم
ترس هایمان ریشه در تجارب تل کودکی مان  دارد و 
عملکرد ذهنمان که بیشتر دوست دارد تعمیم دهد و 
انه ارزیابی  قضاوت کند و درماندگی را درجا بزند تا بال
ه واقعی است مواجه شود. ما باید بدانیم  کند و با آن
برای فرار و اجتناب از این ترس تا کجا می توانیم به 
خودمان و عملکرد زندگی روزانه مان آسیب بزنیم. 
زندگی، ساعت ها و لحظه ها قابل بازگشت نیستند و 
ما به راحتی می توانیم این غیرقابل بازگشت ها را در 

ترس و اضطرابی غیرواقعی تباه کنیم.
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پرسش اول: مردی  ساله ام.  سال است 
ه دار شدن اقدام کرده  ازدوا کرده ام. برای ب
اما هنوز موفق نشده ایم. آزمایش های الزم را 
هم انجام داده ایم اما خوشبختانه من و همسرم 
که او هم  سال دارد مشکلی نداشتیم. آیا 
این مساله می تواند به انزال زودر ارتباط 

داشته باشد؟ سلیمی از تهران

پرسش دوم: به دلیل مشکل نازایی آزمایش 
رم هایم صفر بود.  رموگرام دادم. تعداد اس اس
نمونه برداری هم کردند و گفتند نطفه ای در 
ه وجود ندارد. مدتی پیش دوباره آزمایش  بی
رم ها  میلیون افزایش  دادم. این بار تعداد اس
داشت. به تازگی که این آزمایش را تکرار 
رم ها به  میلیون رسیده بود.  کردم، تعداد اس
حال پرسشم این است که آیا با دارو می توان 
رم ها را برای باروری افزایش داد؟  تعداد اس

پاس

ی ا نو دکتر محمد
ا  ا اد لیه  م و ت 
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاس اول: انزال زودرس یکی از بیماری های 
شایع مردان است. بر اساس آمارها، از هر 3 
مرد،  مرد از انزال زودرس رنج می برد. منظور 
از  این است که مرد کمتر  انزال زودرس  از 
یک دقیقه ارضا شود. بر این اساس اگر خروج 
مایع منی قبل از اینکه دو طرف به اوج لذت 
جنسی برسند، بیرون از بدن زن اتفاق بیفتد، 
می تواند به اختالل باروری منجر شود. بسیاری 
از مردان از این شکایت دارند که قبل از آنکه 
رابطه زناشویی شان را به طور جدی شروع کنند 
دچار انزال می شوند، درنتیجه نمی توانند به موقع 
مایع منی را که حاوی اسپرم است در نزدیکی 
دهانه رحم تخلیه کنند تا اسپرم ها بتوانند حرکت 
کنند، باال بروند و با تخمک لقاح کنند اما اگر 
رابطه زناشویی به طور کامل انجام بگیرد و مایع 
منی در جای مناسب تخلیه شود، دیگر ربطی به 
انزال زودرس ندارد و باید بیشتر پیگیری شود. 3 
سال هم زمان زیادی است که صبرکرده اید. بهتر 
است هرچه سریع تر به مراکز ناباروری مراجعه 
کنید، به خصوص اینکه همسرتان هم 40 ساله 

و نزدیک به سن یائسگی است.

پاس دوم: اگر میزان اسپرم مردی با آزمایش 
و نمونه برداری صفر اعالم شود، اغلب دیگر 
اسپرمی در مایع منی اش یافت نخواهد شد اما 
این مساله قطعی نیست زیرا قسمت هایی از 
بیضه می توانند نطفه بسازند و قسمت هایی 
هم نمی توانند. توصیه ما به شما این است 
که همین تعداد کم اسپرم ها را هم در یک 
مرکز ناباروری فریز کنید تا اگر اسپرم هایتان 
دوباره صفر شد بتوان از اسپرم های فریزشده 
برای لقاح خارج رحمی یا IVF استفاده 
کرد. برای استفاده از دارو ابتدا باید مورد 
اگر دچار اختالالت  بگیرید.  قرار  بررسی 
هورمونی باشید می توانید از داروهای مناسب 
کمک بگیرید اما اگر اختالل هورمونی مطرح 

نباشد، دارو کمک چندانی نخواهد کرد.

پرسش: آیا خوردن لواشک یا میوه های 
ترش هم می توانند چا کننده باشند و باید 
را رعایت کرد؟  تعادل  آنها  در مصرف 

2

پاس

ا ی ک ید دکتر 
اد دانشگاه  یه  اس  م ت

علوم پزشکی تهران

: بسیاری از افراد با این تصور که لواشک  پاس
ترش است و چاق کننده نیست در مصرف 
آن زیاده روی می کنند، در حالی که لواشک ها 
عصاره میوه ها هستند که قندشان 4 تا 5 برابر 
اسیدی که  به دلیل وجود  اما  غلیظ تر شده 
همراهشان دارند مزه ترشی آنها به شیرینی شان 
غالب شده بنابراین میزان چاق کنندگی لواشک 
4 تا 5 برابر بیشتر از میوه ای است که از آن لواشک 
تهیه شده پس نباید فکر کرد که لواشک ها یا 
ترشی ها ترش هستند پس نمی توانند چاق کننده 
باشند. ضمن اینکه ترشی سبزیجات یک ماده 
اشتهاآور محسوب می شود و اغلب افراد وقتی 
کنار غذا ترشی می خورند، میلشان به غذا بیشتر 
می شود و حجم غذای بیشتری مصرف می کنند 
بنابراین از این نظر هم باید در مصرف ترشی ها 

تعادل را رعایت کرد.
لیموشیرین  و  پرتقال  مورد  در  دیگر  مثال 
است. هر دوی آنها قند دارند اما پرتقال به 
دلیل دارا بودن اسید در خودش مزه ای ترش 
دارد که قندش را پوشش می دهد، در حالی 
که لیموشیرین بدون این اسید است. میزان 
چاق کنندگی لیموشیرین و پرتقال در مقادیر 

مساوی تفاوت چندانی با هم ندارد.

گ و شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت0 

پرسش: تیروئید کم کار چه عالئمی دارد 
و از کجا باید متوجه شویم تیروئیدمان 

2 کم کار شده است؟ 

پاس

یدمحس  دکتر 
و نی

د  و ت بیما ها 
ی  عضو هیات علمی  ابو  م
دانشگاه علوم پزشکی تهران

نسبتا  بیماری  تیروئید  کم کاری   : پاس
شایعی است و حدود 2 درصد افراد جامعه 
مبتال هستند.  بیماری  این  از  به درجاتی 
کم کاری تیروئید به خصوص در کودکان و 
نوجوانان ممکن است کامال بدون عالمت 
باشد بنابراین می توان گفت این بیماری 
کامال فریبنده است. تنها عالمت کم کاری 
تیروئید در کودکان می تواند اختالل رشد 
و کوتاهی قد و گاهی اختالل در یادگیری 
باشد، به طوری که هر کودکی با کوتاهی قد 
به پزشک مراجعه می کند باید حتما از نظر 
کم کاری تیروئید بررسی شود زیرا ممکن 
است هی عالمت دیگری حتی اختالل 
در انجام تکالیف مدرسه در کودک دیده 
نشود، یعنی کودک خیلی خوب یاد می گیرد، 
حفظ می کند و مشکلی در یادگیری ندارد 

و فقط دچار اختالل رشد است. 
کم کاری تیروئید در نوجوانان هم معموال 
خودش را با عالئمی مانند تاخیر در بلوغ، 
عدم بلوغ جنسی، بلوغ زودرس، خستگی، 
یادگیری،  در  اختالل  خواب آلودگی، 
فراموشی، مشکالت اسکلتی و عضالنی، 

افزایش وزن و یبوست نشان می دهد. 
تقریبا  نیز  جوانان  در  تیروئید  کم کاری 
عالمت خاصی ندارد و فقط ممکن است 
ناحیه  خود را به صورت برجستگی در 
جلوی گردن و در قسمتی که غده تیروئید 
قرار گرفته، نشان بدهد که اصطالحا به 
اوقات  برخی  می شود.  گفته  »گواتر«  آن 
مانند  عالئمی  از  فرد  است  ممکن  هم 
پف آلودگی، خستگی، گرفتگی عضالت، 
خشکی  ابروها،  ریزش  سرما،  احساس 
یبوست،  ناخن ها،  و  موها  شکنندگی  و 
شکایت  و...  بی حوصلگی  بی حالی، 
در  معموال  عالئم  این  البته  باشد.  داشته 
شدید  تا  متوسط  نسبتا  کم کاری های 
کم کاری  هرچه  می شود.  ایجاد  تیروئید 
ایجاد  سریع تر  و  باشد  شدیدتر  تیروئید 
شود، شدت عالئم بیشتر خواهد بود اما 
آرام  و  تدریج  به  تیروئید  کم کاری  اگر 
شروع شده باشد و سط هورمون ها کمتر 
کاهش پیدا کند، عالئم ممکن است خود 
را به صورت واض و آشکار نشان ندهد.
کم کاری تیروئید در افراد مسن هم ممکن 
است خود را به شکل عالئم قلبی- عروقی 
قلب  دور  است  ممکن  مثال  دهد،  نشان 
نارسایی شود.  یا قلب دچار  بیاورد  آب 
زمان  زودهنگام  خستگی  و  نفس  تنگی 
انجام فعالیت های روزمره، عالئم افسردگی 
و... نیز از دیگر عالئم کم کاری تیروئید 
این  بنابراین عالئم  باال هستند  در سنین 
بیماری در سنین مختلف کامال متفاوت 
است. ضمن اینکه هر فردی این عالئم را 
داشت به معنای کم کار بودن تیروئیدش 
نیست ولی باید آزمایش تیروئید برایش 

قرار  بررسی  تحت  بیمار  تا  شود  انجام 
ن شود. بگیرد و پزشک از این جهت مطم
تیروئید،  ایجاد کم کاری  شایع ترین علت 
یعنی  است؛  بدن  ایمنی  سیستم  ییرات  ت
سیستم ایمنی بدن علیه غده تیروئید فعال 
می شود و واکنش نشان می دهد و نسج و بافت 
تیروئید را تخریب می کند. درنتیجه هورمون 
کمتری تولید می شود. این بیماری، خودایمن 
و اسم علمی آن »هاشیماتو« است و آزمایش 
مخصوصی در آزمایشگاه ها برای تشخیص 
آن وجود دارد. درمان بیماری هاشیماتو بسیار 
طوالنی مدت و گاهی مادام العمر است و بیمار 
باید همواره هورمون تیروئید را دریافت کند 
و اگر دارو را قطع کند، کم کاری تیروئید 
برمی گردد زیرا غده تیروئید قادر نیست حتی 
پس از مدتی درمان، به اندازه کافی هورمون 
بسازد و درنتیجه مصرف دارو برای جایگزین 
کردن هورمون الزامی است. زمینه های ارثی 
و خانوادگی معموال در ابتال به این بیماری 
موثر است بنابراین اگر کسی در خانواده اش 
زمینه بیماری های تیروئید را دارد باید بیشتر 
نگران باشد و حتما هر سال یا هر 2 سال 
یکبار آزمایش تیروئید بدهد. یادتان باشد 
کم کاری تیروئید در خانم ها شایع تر است 
بنابراین خانم ها باید بیشتر مراقب ابتال به 
این بیماری باشند. در صورتی که خانمی 
به این بیماری مبتال باشد و قصد کند باردار 
شود باید حتما قبل از باردار شدن آزمایش 
بدهد و در صورتی که هنوز هورمون های 
تیروئیدش تنظیم نشده باشد باید ابتدا زیر 
نظر پزشک داروهای الزم را دریافت کند 
تا میزان هورمون های تیروئیدش تنظیم شود 

و بعد برای بارداری اقدام کند.

ماه  ر عفونتی که چند  ا در  اول:  پرسش 
ر شدم.  پیش داشتم وزن کم کردم و ال
ذاهایی بخورم تا وزنم به حالت قبل  چه 

5 برسد؟ 

پرسش دوم: خانمی  ساله هستم.  
ر  کیلوگرم  سانتی متر قد و در حال حا
وزن دارم. به کم کاری تیروئید مبتال هستم. 
پیش از این  کیلوگرم وزن داشتم که با 
2 کیلوگرم از آن را کم کردم.  ذایی  رژیم 
دوست دارم وزنم پایین تر بیاید اما هرکاری 
ابت مانده است. لطفا بگویید  می کنم وزنم 

2 چه باید بکنم؟ 

پاس

اد شیدفر دکتر فر
اد دانشگاه  یه  اس م ت

علوم پزشکی ایران

پاس اول: اشاره نکرده اید که درمان بیماری 
نان در حال  عفونی تان به پایان رسیده یا هم
مصرف دارو هستید. اولین توصیه ام این است 
ذیه  که حتما به شکل حضوری با متخصص ت
مشورت داشته باشید تا جزییات بیماری، شرایط 
جسمانی، داروهایی که مصرف می کنید، سن، 
جنس و سایر جزییات مربوط به شرح حالتان 
گرفته، ثبت و بر اساس آنها رژیم غذایی مناسب 
برایتان تنظیم شود تا مشکل تداخل غذا و دارو 

هم برایتان پیش نیاید.
اشاره کرده اید که وزنتان پایین آمده است. 
باید بدانیم این کاهش وزن، شما را به وزن 
ایده آل  و طبیعی رسانده یا از وزن ایده آل تان 
کمتر شده اید. در صورتی که قبال اضافه وزن 
داشته و اکنون به وزن ایده آل رسیده اید، باید 
سعی کنید وزن فعلی تان را ثابت نگه دارید 
و از اضافه شدن دوباره وزن بپرهیزید اما اگر 
وزنتان از وزن ایده آل  پایین تر رفته باید با نظر 

ذیه دریافت غذایی خود را تا  کارشناس ت
حد اعتدال افزایش دهید. معموال غذاهایی که 
در این مواقع توصیه می شود شامل مصرف 
ینی از  بیشتر نان، برنج و محصوالت پروت
جمله گوشت های آبپز و کبابی است. مصرف 
میوه ها و سبزی ها هم عالوه بر خواص مفیدی 
اشتها کمک  افزایش  به  که دارند می توانند 
کنند اما مراقب باشید افزایش وزنتان ممتد 
اینکه سعی  نباشد. توصیه دیگر  و بی رویه 
کنید در یک وعده غذایی زیاد غذا نخورید، 
بلکه بکوشید حجم غذاها را کمتر و تعداد 
وعده های غذایی را بیشتر کنید، مثال عالوه بر 
صبحانه و ناهار و شام، 3 میان وعده هم داشته 
، 4 بعدازظهر  باشید که شامل ساعت 0 صب
و قبل از خواب خواهد بود. در میان وعده ها 
زهای  می توانید از انواع میوه ها، سبزی ها، م
خام، شیر و لبنیات استفاده کنید. توصیه دیگر 
اینکه مصرف غذاهای سرخ شده، مواد غذایی 
پرچرب، کره، مواد غذایی بسیار شیرین مانند 
انواع شیرینی ها، کیک ها، دسرها، مربا، انواع 
تنقالت از جمله چیپس، پفک، اسنک ها و... را 
بسیار محدود کنید زیرا ما مصرف این مواد را 
به هی وجه برای افزایش وزن توصیه نمی کنیم. 
این توصیه ها به صورت عام برای همه افراد 
الغری که قصد افزایش وزن دارند، مصداق 
دارد، مگر آنهایی که به بیماری های زمینه ای 
یا سایر مشکالت جسمانی مبتال هستند و باید 
ذیه بررسی شوند  حتما زیر نظر متخصص ت
و رژیم مخصوص به خود را دریافت کنند.

پاس دوم: شاخص توده بدنی شما بر اساس 
نان  قد و وزن فعلی تان نشان می دهد هم
ذیه  چاق  هستید و باید زیر نظر متخصص ت
از رژیم غذایی متناسب با شرایطتان پیروی 
کنید. راهکارهایی که می توان برای جلوگیری 
از تشدید کم کاری تیروئید ارائه کرد این است 
م،  که مصرف برخی مواد غذایی از جمله شل
بادام زمینی، هلو، سویا، خانواده کلم را کاهش 

دهید یا اگر تمایل به مصرفشان دارید حتما 
آنها را به طور کامل بپزید زیرا این مواد غذایی 
حاوی عواملی هستند که می توانند در دریافت 
ید توسط غده تیروئید اختالل ایجاد کنند. به 
همین دلیل باید این مواد به شدت محدود 
شوند یا کامال پخته مورد استفاده قرار بگیرند.
 درست است که یکی از عوارض کم کاری 
تیروئید، اضافه وزن و چاقی است اما این مقدار 
آنقدری که همه فکر می کنند زیاد نیست و شما 
باید رژیم غذایی تان را اصالح کنید. عالوه بر این 
مصرف مقدار یدی هم که پزشک فوق تخصص 
غدد به عنوان دارو برایتان تجویز می کند مهم 
است و کمک می کند کم کاری تیروئیدتان جبران 
شود. سعی کنید میزان دریافت چربی هایتان 
را تا حد زیادی کاهش بدهید، کمتر غذاهای 
سرخ شده بخورید و بیشتر از غذاهای آبپز، 
انواع  بین  کنید.  استفاده  کبابی  یا  بخارپز 
ین های  ین ها، ماهی نسبت به سایر پروت پروت
قرمز مانند گوشت گاو یا گوسفند برتری دارد، 
به خصوص اینکه ماهی های اقیانوسی خیلی 
بهتر از ماهی های پرورشی می توانند در این 
زمینه کمک کننده باشند. سبزی ها و میوه ها 
هم می توانند گرسنگی افراد چاقی که دائم 
تمایل به خوردن دارند را به تعویق بیندازد.  
مهم ترین رکن برنامه غذایی شما این است که 
حتما باید انرژی دریافتی تان را کاهش بدهید. 
اینکه در حال حاضر وزنتان ثابت مانده چند 
علت دارد؛ اول آنکه یا دریافت انرژی غذایی تان 
ثابت است و نتوانسته اید آن را کاهش بدهید یا 
رژیم غذایی تان ایده آل نیست زیرا رژیم غذایی 
باید هر ماه بررسی، پیگیری و دریافت انرژی 
تعدیل شود و مطابق با وضعیت متابولیسمی 
فرد مبتال به کم کاری تیروئید تنظیم شود یا 
اینکه میزان یدی که پزشک برایتان تجویز کرده 
احتماال کافی نیست. توصیه دیگر اینکه سعی 
کنید فعالیت بدنی تان را افزایش بدهید و حتما 
روزی 30 دقیقه ساعت پیاده روی سریع در 

روز داشته باشید.

ذیه ای برای برطرف کردن  پرسش: از نظر ت
عی، راهی وجود دارد؟ آیا  ری های مو ال
می توان برای این منظور از دارو استفاده 

کرد؟ 

پاس

د  ا یا ید دکتر 
ری م

اد دانشگاه  یه   اس م ت
علوم پزشکی ایران

: مساله چاقی و الغری و انباشت انرژی های  پاس
مازاد بر نیاز برمبنای الگوی ژنتیکی شکل می گیرد، 
مثال خانم ها با توجه به نوع هورمونی که دارند 
مردان  و  گالبی شکل  چاقی های  به  بیشتر 
به  می شوند.  مبتال  سیب شکل  چاقی های  به 
عبارت دیگر، بدن انرژی های مازاد بر نیازش 

را به شکل چربی درمی آورد و براساس ژنتیک 
هر فرد در شکم، پهلوها، ران، روی سینه و... 
ذخیره می کند. هرچند جابجا کردن این چربی ها 
با فیزیوتراپی و روش های دیگر امکانپذیر است، 
این کار ممکن است برای فرد خطرناک باشد 
زیرا گاهی چربی های حرکت داده شده به سمت 
قلب حرکت می کنند و دور قلب را می گیرند. 
توجه داشته باشید هی روشی اعم از خوردن 
مواد غذایی، مصرف دارو، زدن کرم یا ژل، بستن 
کمربند و... نمی تواند به الغری موضعی منجر شود. 
اگر این کارها عملی بود، 0 درصد آمریکایی ها 
با این امکانات وسیعی که در اختیار دارند دچار 
چاقی های مفرط نمی شدند و خودشان را الغر 
ذیه  می کردند. جالب اینکه محققان و کارشناسان ت
آمریکایی تالش کردند تا چربی ها را از رژیم غذایی 
افراد چاق حذف کنند. هرچند این کار انجام 
شد اما مردم به سمت مصرف کربوهیدرات ها 

گرایش پیدا کردند و وضعیت چاقی شان بدتر 
از قبل شد. اروپایی ها هم از این قاعده مستثنی 
نیستند و 40 درصد مردم اروپا نیز از چاقی مفرط 
رنج می برند بنابراین تنها راه کاهش وزن ماندگار 
این است که همه افراد از یک رژیم غذایی متنوع، 

متعادل و متناسب برخوردار باشند.
چربی های  موضعی،  چربی های  باشد  یادتان 
بیماری زایی هستند که می توانند زمینه ساز بسیاری 
از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی- عروقی، 
دیابت، کبد چرب و... باشند اما هر سانتی متری که 
از محیط شکم در ناحیه ناف کم می شود ارزش 
2 کیلوگرم کاهش وزن را دارد و 2 سال به عمر  5
فرد اضافه می کند. بنابراین سعی کنید با رژیم 
ذیه و انجام  غذایی اصولی زیر نظر متخصص ت
فعالیت های ورزشی و بدنی مناسب به خصوص 
ورزش های موضعی، به تدریج و طی چند ماه 

چربی های موضعی تان را آب کنید.

در  زیادی  سروصدای  و  لرزش  اول:  پرسش 
شکمم احسا می کنم. به پزشک مراجعه کردم 
و کولونوسکوپی هم انجام دادم. خوشبختانه مشکلی 
نداشتم. در گذشته به دلیل ریفالک هم اندوسکوپی 
کرده بودم که آن هم مشکلی را نشان نداد. به نظر 
شما این مشکل چه علتی دارد و چگونه می توان 

22 آن را درمان کرد؟ 

5 ساله دارم. چند روزی است  پرسش دوم: پدری 
تب و لرز و درد شکمی دارد. 2 روز هم هست 
من ایشان کبد بسیار  که زردی گرفته است. در 
افه وزن باالیی دارد. آیا ممکن است  چر و ا
اتیت مبتال شده باشد؟ لطفا راهنمایی  به بیماری ه

کنید. 2

پرسش سوم: آیا پولی صفرا خطرناک است و  این 
2 مشکل درمان می شود؟ 

پاس

ر فر  دکتر محمد
وا     و ت بیما ها 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاس اول: دستگاه گوارش و به خصوص روده ها 
دارای حرکات دودی شکلی هستند که کمک می کند 
غذا به سمت جلو و عقب حرکت کند تا مواد غذایی 

الزم جذب و مواد زائد دفع شوند. 
موجب سروصدای شکمی  معموال  همین حرکات 
پرخوری  که  کسانی  الغر،  افراد  در  که  می شوند 
می کنند یا مایعات زیادی می نوشند و افراد مضطرب 

و پراسترس بیشتر شنیده می شود. 
با توجه به شرح حالی که داده اید به نظر می رسد شما 
هم فرد پراسترس و مضطربی هستید. افراد مضطرب 
به بدنشان زیاد توجه می کنند و حرکات روده، تپش 
قلب و سایر عملکردهایی که در بدنشان اتفاق می افتد 
را احساس می کنند، در حالی که در حالت طبیعی 
ما معموال به تپش قلب، تنفس یا سایر عملکردهای 

داخلی بدنمان توجه نمی کنیم. 
فردی که بیش از حد به خود و عالئم داخلی بدنش 
توجه دارد به احتمال زیاد به بیماری های استرسی 

یا وسواس مبتالست. 
اگر پزشکان به شما اطمینان داده اند مشکل عضوی 

ندارید نباید نگران این مساله باشید.
ذیه ای مصرف غذاهای نفاخ از جمله حبوبات،  از نظر ت
انواع  از جمله  پرچرب  و  غذاهای حجیم  خوردن 
فست فودها و کنسروها و ضعف سیستم هضم باعث 

ایجاد صداهای شکمی در افراد می شود. 
بنابراین پرهیز از مصرف این گونه غذاها، افزایش 
تعداد وعده ها، کاهش حجم غذایی که می خورید، 
خوردن غذا سرساعت معین و تنظیم برنامه غذایی 
سروقت، پرهیز از نوشیدن آب، دوغ و به خصوص 
نوشابه های گازدار حین غذا خوردن، جویدن کامل 
برای  پروبیوتیک  لبنیات  مصرف  و  غذا  لقمه های 
به تعادل رساندن میکروب های مفید روده همگی 
را  شکمی  سروصداهای  و  شکم  نف  می توانند 

دهند.  کاهش 
عالوه بر اینها خوردن برخی دمنوش ها و عرقیجات 
گیاهی مانند دمکرده زیره سبز، عرق نعناع و... بعد از 
صرف غذا نیز می تواند در کاهش نف و سروصدای 

شکمی موثر باشد.

پاس دوم: با توجه به وجود تب و لرز، درد شکمی 
و زردی پوست احتمال دارد پدرتان دچار سن یا 
تنگی در مجاری صفراوی شده باشد. به نظر نمی رسد 

ایشان به هپاتیت مبتال شده باشند. 
با این حال باید هرچه سریع تر ایشان را نزد پزشک 
متخصص ببرید تا سونوگرافی از شکم و آزمایش های 

کبدی برایشان انجام شود. 
ه بررسی ها نشان بدهند سن یا عفونت مجاری  چنان
صفراوی باعث ایجاد چنین عالئمی شده باید درمان 
هرچه سریع تر آغاز، سن برداشته و عفونت درمان 
هپاتیت  بیماری  پایین تر  اگر در درصد  شود. حتی 
مطرح باشد باز هم جای نگرانی نیست زیرا هپاتیت ها 

هم قابل کنترل و درمان هستند. 
از  باید پس  پدرتان  که  است  این  است  مهم  ه  آن
این مشکل برای اضافه وزن و کبد چربش  درمان 
با رژیم غذایی اصولی و ورزش و  فکری بکند و 

فعالیت بدنی آنها را هم کنترل کند.

سونوگرافی  گزارش  اوقات  بسیاری  سوم:  پاس 
ریز،  پولی های  وجود  نشاندهنده  صفرا  کیسه  از 
سن ریزه یا عناصری از کلسترول در این کیسه هستند 
که اگر اندازه شان کوچک باشد و با سونوگرافی های 
ییری در اندازه شان دیده نشود، معموال نیازی  مکرر ت
 9 از  بیش  پولی  اندازه  اگر  ندارند ولی  به درمان 
میلی متر باشد یا سونوگرافی های متوالی نشاندهنده 
بزر شدن اندازه پولی باشد باید با جراحی، کیسه 

صفرا را خارج کرد. 
ییر  ت و  عالمت  بدون  پولی ها  بیشتر  خوشبختانه 
اندازه هستند و نیازی به کاردرمانی خاصی ندارند؛ 
یعنی اگر اندازه پولی تان زیر 9 میلی متر است نباید 
نگران شوید اما آن را به حال خودش رها نکنید و 
یکبار سونوگرافی  پزشک هر چند وقت  نظر  طبق 
ییر اندازه ای  کیسه صفرا انجام بدهید تا از هرگونه ت

آگاه شوید.



ان  انی سر ، روز ج ستانه  ب ادی در  ن ری پی  

ر بر سرطان
تکثیر  از  که  است  بیماری ای  سرطان 
یرطبیعی سلول های بدن شرو می شود. 
این بیماری دومین عامل مر ومیر در 
ایران است. سن ابتال به انوا سرطان ها 

نیز در ایران کمتر از کشورهای پیشرفته  است، به طوری که در سرطان پستان سن ابتال 
به دالیل ناشناخته حدود  سال پایین تر از سایر کشورهاست. از این رو، باید بیشتر 
مراقب بدن خود باشیم. به گفته موسسه ملی سرطان، ورزش فواید بسیاری برای سرطان 
دارد. این فواید شامل بهبود سط کیفیت زندگی بیمار، کاهش فرایند رشد سرطان، 

نین ورزش می تواند به افرادی که مبتال به سرطان  افزایش طول عمر و... است. هم
نیستند در جهت پیشگیری از آن کمک کند. ما نیز این هفته به بهانه روز جهانی سرطان 
ه »تناسب اندام« به فواید ورزش در سرطان پرداخته و در انتها  5 بهمن در صف

تمرین هایی برای بهبود سط کیفیت زندگی بیماران آموزش داده ایم.

ان یا سر ک

در بدن سالم میان تقسیم سلول، مر طبیعی سلولی و تمایز تعادلی وجود دارد. هنگامی که بدن 
نتواند این تعادل را کنترل کند و به گونه ای شود که نتواند تکثیر سلول ها را مهار کند بیماری به نام 
سرطان رخ می دهد. سرطان های مختلف بر اساس اندامی که سرطان از آنجا شروع شده، نامگذاری 
می شوند. سرطان معده، شایع ترین سرطان در مردان و سرطان پستان شایع ترین سرطان ها در زنان 
نان آشکار نیست اما متخصصان  ایران شناخته شده   اند. علت دقیق به هم خوردن این تعادل هم
معتقدند ژنتیک می تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد. البته در سرطان پستان افزایش سط 
هورمون استروژن در بدن در خالل عادت ماهانه، خطر ابتال به آن را افزایش می دهد اما روش های  
درمانی متعددی از قبیل شیمی درمانی، پرتو درمانی، جراحی، ژن درمانی، حتی روش های جدیدی از 

قبیل حذف قند از سط سلول های تومور وجود دارد.

ی ا ز بر  بی یر  تا

تحقیقات متعددی نشان داده اند فعالیت بدنی خطر ابتال به بسیاری از سرطان 
نین در درمان و عود دوباره سرطان های مختلف نقش  را کاهش می دهد و هم
موثری دارد. دامنه تاثیر ورزش بر سرطان وسیع است. پژوهش ها نشان داده اند 
فعالیت بدنی منظم )30 دقیقه روزانه( خطر ابتال به بیماری سرطان پروستات در 
مردان و سرطان پستان و تخمدان در زنان و سرطان روده را در هر دو جنس به 
طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. عالوه بر آن ورزش می تواند بر پیشگیری از 
سرطان معده و ریه نیز موثر باشد. مطالعات نشان داده، زنان یائسه اي که ورزش 
را به طور مرتب و منظم در برنامه روزانه شان گنجانده اند، تا حدود 20 درصد 
کمتر احتمال دارد به سرطان پستان مبتال شوند. البته مکانیسم ورزش روی هر 
عضو برای پیشگیری از سرطان نسبتا متفاوت است. برای مثال ورزش کردن 
در زنان تولید استروژن بیش از اندازه در خالل چرخه های دوره ای را کاهش 

می دهد. از این رو، خطر ابتال به سرطان پستان را کاهش می دهد.
نین پژوهش ها نشان داده اند بیمارانی که شیمی درمانی می کنند و همزمان  هم
با آن به انجام فعالیت های ورزشی می پردازند در مقایسه با افرادی که از ورزش 
دوری می کنند کمتر دچار خستگی می شوند. داشتن تنوع ورزشی نیز در افرادی 
که مبتال به سرطان و تحت درمان های پزشکی هستند موجب ایجاد انگیزه و 
تشویق آنها برای ادامه این فعالیت ها می شود. یکی از فواید مهم ورزش کردن 
کاهش وزن است که این موضوع در سرطان بسیار مهم است، به گونه ای که 
اضافه وزن قدرت و قوای جسمانی فرد را ضعیف می کند. پژوهشگران اثبات 

کرده اند کنترل وزن و بهبود حجم و قدرت عضالنی می تواند موجب افزایش 
طول عمر بیماران مبتال به سرطان پستان شود و برعکس افزایش توده چربی 
در این افراد احتمال کاهش طول عمر را دربرخواهد داشت و فرایند سرطان 

سریع تر خواهد شد.
 یکی از نکات مهم دیگر در مبتالیان به سرطان موضوع اعتمادبه نفس و ارتباطات 
است. پژوهش ها نشان داده اند ورزش می تواند موجب بهبود اعتمادبه نفس، امید 
نین  به زندگی، رفتار و ارتباطات عاطفی در بیماران مبتال به سرطان شود. هم
اختالل در خواب، خستگی، اضطراب و درد را کاهش می دهد و موجب بهبود 
ارتباطات اجتماعی می شود. بیماران بسیاری هستند که پس از درمان می گویند 
ورزش کمک بسیاری به آنها کرده و به آنها قدرت جنگیدن با سرطان را داده 
است. عالوه بر این موارد ورزش می تواند سرعت فرایند سرطان را نیز کاهش 
دهد و احتمال بهبود را باال ببرد. برای مثال، پژوهشی که روی بیماران مبتال به 
سرطان پستان انجام شد، نشان داد، فرایند سرطان در زنانی که 3 تا 5 ساعت در 
هفته پیاده روی دارند، 40 تا 50 درصد کاهش پیدا می کند و احتمال خطر مر 
در این افراد نصف می شود. البته مبتالیان به سرطان در دوران شیمی درمانی دچار 
خشکی، خستگی و ضعف عضالنی می شوند. خستگی ناشی از شیمی درمانی نیز 
می تواند سبب کاهش فعالیت بدنی شود و بی تحرکی، کوچک شدن عضالت 
و از دست دادن عملکرد فرد را به دنبال دارد. به گفته متخصصان، ورزش آثار 
جانبی شیمی درمانی مانند ضعف عضالنی، خستگی، درد و... را کاهش می دهد 
و ترکیب شیمی درمانی و ورزش نتایج بهتری بر بیماران مبتال به سرطان دارد.

یادتان باش که
هدف از این مطلب آگاهی از فواید تمرین و ورزش بر تسهیل شیمی درمانی و کاهش عوارض 
آن است. هر بیماری باید متناسب با شرایط خود فعالیت بدنی انجام دهد. به این منظور قبل 
از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشک معالج تان مشورت کنید. تمرین های پیشنهادی نیز 
برای افزایش سط آمادگی عمومی بیماران آموزش داده شده که می توان به صورت خوابیده 

یا نشسته انجام داد. 

م ن ری  ت
کنار  کنید و  را مشت  دو دستتان 
بدن قرار دهید. آرنج ها به بدن و 
سبد. سپس  م دست به شانه ها ب
به آرامی دست هایتان را باالی سر باز 
کنید و انگشتانتان را نیز از یکدیگر 
فاصله دهید. تمرین را 0 تکرار و 

3 ست انجام دهید.

ا ری چ ت
بنشینید  صندلی  روی 
عضالت  انقباض  با  و 
چهار سر، زانو را مشابه 
تصویر صاف کنید. 2 ثانیه 
مکث کنید و به حالت اولیه 
بازگردید. برای هر پا 8 
مرتبه و 3 ست تمرین را 

انجام دهید.

م ری ش ت
این تمرین، مشابه تمرین 
قبلی است، با این تفاوت 
که دست ها را به سمت 
جلو ببرید. زاویه دست ها 
با تنه باید 90 درجه باشد. 
تمرین را 8 تکرار و 3 ست 

انجام دهید.

ری س ت

به صورت طاقباز دراز بکشید. یک پا را خم کنید و پشت زانوی پای دیگر بالشی بگذارید. سپس با انقباض عضالت 
چهارسر مشابه تصویر زانو را صاف کنید. تمرین را برای هر پا 2 مرتبه و 3 ست انجام دهید.

ری ا ت
به صورت طاقباز دراز بکشید. یک پا را اندکی از زمین جدا کنید سپس به آرامی از بدن دور کنید و به حالت اولیه 

بازگردانید. تمرین را برای هر پا 8 مرتبه و 3 ست انجام دهید.

ری د ت
طاقباز دراز بکشید. یک پایتان را خم کنید و پای دیگر را به صورت صاف مشابه تصویر حدود 20 سانتی متر باال 

بیاورید. تمرین را برای هر پا 0 مرتبه و 3 ست انجام دهید.

می    
ی  ا ی ش شد  ا ا ش ا

ی ات ا ر شی و  و

س  شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت  



1. من زود با سروصدا بیدار می شوم.
2. وقتی قرار است تصمیم مهمی بگیرم، مثال خانه یا ماشین بخرم، معموال من تصمیم گیرنده هستم.

3. وقتی قرار است درباره نقل مکان از جایی به جای دیگر تصمیم بگیریم، معموال من تصمیم گیرنده هستم.
4. زندگی روزانه من پر از اتفاقات جالب است.

5. من از داستان های پلیسی و اسرار آمیز لذت می برم.
6. من تحت فشار زیادی کار می کنم.

ه هایم ضوابطی را تعیین کنم، من تصمیم گیرنده هستم. 7. وقتی قرار است برای ب
8. به نظرم هی کس نمی تواند من را درک کند.

9. معموال وقتی قرار است درباره مهمانی فامیلی و دوستانه تصمیم گیری شود، کسی که حرف آخر را 
می زند، من هستم.

10. دوست دارم امرونهی کنم.
11. بعضی وقت ها ناسزا می گویم.

12. دوست دارم حرف آخر را من بزنم. 
13. برای من مشکل است که حواسم را روی کاری معطوف کنم.

14. بعضی وقت ها احساس می کنم همه چیز را خراب می کنم.
15. دوست دارم به صحبت های تلفنی دیگران گوش کنم.

16. من همیشه حقیقت را نمی گویم.
17. دوست دارم برای اداره کردن موقعیت های مختلف قوانین و ضوابطی داشته باشم.

ن شوم همه چیز همان طوری است که باید باشد. 18. مایلم دائم بر افراد دیگر نظارت داشته باشم تا مطم
19. می خواهم همه چیز طبق برنامه پیش برود.

20. من آدم خونگرمی هستم.
21. دوست دارم در یک گروه مذاکره کننده، من گرداننده مباحثات باشم.

22. اغلب افراد من را دوست دارند.
23. گاهی اوقات عصبانی می شوم.

24. وقتی طرف مقابلم آن طور که باید پاس نمی دهد، مایلم صحبت او را قطع کنم. 
25. معتقدم اغلب مردم برای اینکه کارشان را پیش ببرند، دروغ می گویند.

26. من اعتمادبه نفس ندارم.
27. من فرد مهمی هستم.

28. تمایل شدیدی دارم که آدم های دیگر را کنترل، اداره و ماهرانه مدیریت کنم.
29. من یک فرمانده خوب هستم، اما نه خصوصا یک فرمانبر خوب

30. من دوست دارم موقع رانندگی و سایر فعالیت ها دستور بدهم.
31. من اغلب اوقات شاد هستم.

32. من شخصی هستم که وقتی تصمیم دارم یک روز عصر با کسی بیرون بروم، دوست دارم درباره 
همه چیز خودم تصمیم بگیرم، مثال کدام رستوران برویم یا کدام فیلم را تماشا کنیم.

33. سخت ترین جنگی که دارم جن با خودم است.
34. من به همان اندازه اطرافیانم باهوش و توانا هستم.

35. دوست دارم اوقات بدون برنامه مانند تعطیالت را دوباره برنامه ریزی کنم و آن را کامال به صورت 
کنترل شده دربیاورم.

36. گاهی احساس بی مصرف بودن می کنم.
ه ها یا دیگران انجام می دهند، مثال مقدار غذایشان چه مقدار باید باشد  37. درباره کنترل کارهایی که ب

و مواردی از این قبیل، نظرات خودم را دارم.
38. افراد فامیل من را عضو برجسته خانواده می دانند.

39. معموال من تصمیم می گیرم کدام کانال تلویزیون را باید ببینیم.
40. معموال من درباره درجه ترموستات ایرکاندیشن تصمیم می گیرم.

41. انتقاد و سرزنش از سوی دیگران من را به شدت آزار می دهد.
42. من همیشه دوست دارم در هر بازی برنده باشم تا بازنده

43. من زود از پا درنمی آیم.

برخالف رویه ای که برای طراحی آزمون های دیگر در نظر گرفته می شود، در این آزمون کارشناسان برخی سواالت انحرافی را بین سواالت اصلی 
 2 قرار داده اند تا هدف اصلی آزمون را از دید شرکت کننده آزمون پنهان نگه دارند بنابراین در حالی که 43 سوال در این آزمون طرح شده، تنها 
سوال با هدف آزمون مرتبط هستند بنابراین برای به دست آوردن امتیازتان تعداد پاس های »درست« را که به سواالت داده اید، بشمارید. عدد 

به دست آمده امتیاز شما در این آزمون خواهد بود. 
3، 38، 39 و 40  ،35 ،32 ،30 ،29 ،28 ،24 ،2  ، 9 ، 8 ،  ، 5 ، 2 ، 0 ،9 ، سواالت عبارتند از :2، 3، 

فرض کنید در آزمون ورودی آموزشگاهی شرکت کرده اید. درنهایت نمره ای به عنوان نتیجه امتحان شما اعالم می شود اما تنها با دانستن نمره 
نمی دانید در آموزشگاه پذیرفته شده اید یا نه برای پی بردن به این موضوع الزم است که بدانید سایرین در این آزمون چه نمره ای گرفته اند و سپس 

در مقایسه با آنها بدانید در کجا قرار گرفته اید. 
در این آزمون هم کارشناسان پرسشنامه را در اختیار گروهی از دانشجویان قرار دادند و نتیجه ها را گردآوری کردند. باالترین 

امتیازی که در این آزمون به دست آمده بود، 5 و کمترین امتیاز  بود.

متخصصان روان شناسی دانشگاه »اوکالهاما« 
آمریکا این آزمون را با هدف به دست آوردن 
اطالعات بیشتری درباره تی A شخصیتی 

طراحی کرده اند. »تی A شخصیتی« عبارتی است 
که طی مدت کوتاهی راه خود را از منابع آکادمیک 

ت نامه های عمومی باز کرد. این تی شخصیتی  به ل
معرف فردی است جاه طلب، ناشکیبا، بسیار بانفوذ، عجول، 

متخاصم و ستیزه جو. معرفی این تی شخصیتی حدود 30 سال 
پیش مورد توجه زیادی قرار گرفت زیرا محققان متوجه شدند  افرادی 
که دارای این تی شخصیتی هستند بسیار مستعد ابتال به بیماری های 

قلبی- عروقی هستند.
محققان متوجه شدند در حالی که خصوصیت های مختلفی باید 
گرد هم جمع شوند تا این تی شخصیتی را بسازند، لزوما همه 
خصوصیت های این تی بد و مضر نیستند. در واقع افرادی که تی 
شخصیتی A دارند، برخالف افرادی که تی شخصیتی B دارند، بسیار 
عالقه مند هستند که در هر کاری که انجام می دهند؛ چه تحصیل و 
ل، کامال موفق بشوند. به عالوه، این تی شخصیتی برخالف  چه ش
تی B خیلی زود شرایط بدی را که در آن موفقیتی به دست نمی آید، 
تشخیص می دهند. این تی شخصیتی خصوصیات خوبی هم دارد 
اما برای افراد با این شخصیت مشکل است وقتی از یک شرایط 

بد فرار می کنند، موارد خوبی را که به دست آورده اند، حفظ کنند.
شواهدی که از مطالعات انجام شده به دست آمده، نشان می دهد خشم 
و ستیزه جویی خصوصا از مشخصات این تی شخصیتی است که 

بسیار مشکل آفرین است.

علت اینکه متخصصان 
در این آزمون تعدادی 
سوال انحرافی گنجانده 
بودند این بود که اغلب 
وقتی فرد می داند در یک 
آزمون هدف طراح سواالت 
چیست و چه مشخصه ای را 
می خواهد بسنجد، ممکن است به 
گونه ای به سواالت پاس دهد که نتیجه 

دلخواه خود را از آن استخراج کند.
در مراکز مشاوره یکی از شکایت هایی که خانم ها یا آقایان نسبت 
به همسر خود دارند این است که همسرشان فردی کنترلگر است. 
این آزمون سعی دارد این خصیصه را در افراد شناسایی کند زیرا 
این ویژگی روابط بین فردی را مسموم می کند. به نظر می رسد همسر 
فردی که در این آزمون باالترین امتیاز را گرفته نسبت به همسرش 
نظر مساعدی نداشته باشد. این گروه از افراد نه تنها می خواهند 
تمامی تصمیمات مهم زندگی مشترک مانند انتخاب محل زندگی 
ه ها را برعهده بگیرند، حتی مایلند در مسائل  و تعیین نوع تربیت ب
جزیی تر مانند انتخاب کانال تلویزیون یا تعیین نوع غذا و درجه 
گرمای اتاق هم خودشان حرف آخر را بزنند. آنها وقتی انجام کاری 
را برعهده می گیرند مایل نیستند آن را به شخص دیگری محول 
کنند، حال آنکه ممکن است مثال همسرشان در این مورد مهارت 
بیشتری داشته باشد. تعجب آور نخواهد بود اگر بگوییم زندگی 

کردن با چنین افرادی کار ساده ای نیست.
اگر شما دارای چنین تی شخصیتی ای هستید، خبر خوب این 

است که همسر شما آنقدر از نیازهای شما بیزار است که 
نتوانید  اگر شما  سعی می کند هی وقت سر راهتان سبز نشود. 
ییر دهید، اوقات سختی را در روابط بین فردی  شخصیت خود را ت

سپری خواهید کرد.
نین موجب می شود دوستان و  این نیاز شما به کنترل دیگران هم
همکارانتان هم احساس خوبی نداشته باشند. نتیجه این نیاز فراگیر 
فرد کنترلگر به کنترل دیگران، میزان حساسیت او را نسبت به نیازها، 
احساسات و عقاید دیگران به شدت کاهش می دهد. او حتی در 
یک مکالمه گروهی ترجی می دهد متکلم وحده باشد و حتی نیاز 
دارد گفت وگوی گروه را هم کنترل کند. افراد کنترلگر قادر نیستند 
موقعیت خود را به روشنی ببینند و در عین حال نیاز دارند مسوول 

برقراری رابطه گرم و حمایتگر با دیگران باشند.
ییر مسیر کار ساده ای  اگر شما در این آزمون نمره باالیی گرفته اید، ت
برایتان نخواهد بود. حتی افرادی که دچار بیماری های قلبی شده اند، 
ییر دادن این نحوه تفکر و این خصوصیت  با وجودی که می دانند ت
اخالقی موضوع مر و زندگی است و با تعدیل افکار و رفتار 
خود می توانند از این بیماری خطرناک جان به در ببرند، باز هم 
مایل نیستند رفتار خود را تعدیل کنند. من فکر می کنم اولین گام 
ییر این رفتار این است که سعی کنیم بفهمیم چگونه این  برای ت
خواست ما برای کنترل کردن همه چیز روی روابط ما با دیگران 
تاثیر گذاشته است. پس بی پرده با همسر یا دوست خود درباره آن 
صحبت کنید. از آنها بخواهید بدون رودربایستی نظرشان را درباره 
رفتار شما بگویند. البته دور از انتظار نخواهد بود اگر آنها مایل به 
بیان احساس واقعی خود نباشند زیرا از خشم شما واهمه دارند 
اما بدانید انتقاد آنها باعث می شود شما آن میل شدیدی را که برای 

منطقی جلوه دادن رفتار خود در وجودتان دارید، بیرون بکشید. 
صبور و شکیبا باشید و به حرف های آنها با دقت گوش بدهید.

ییر هستید، از کوچک ترین برخوردها  زمانی که احساس کردید آماده ت
شروع کنید. به عنوان مثال از کودکتان بخواهید چند جعبه کوچک 
را طوری روی هم قرار دهد که شبیه برج شود اما خودتان را کنار 
بکشید و هی گونه دخالتی در بازی او نکنید. این شروع خوبی است 
اما همه ماجرا نیست. در گام بعدی از دوست یا همسر خود دعوت 
کنید که با هم برای گردش بیرون بروید اما اجازه بدهید رستوران، 
سینما و فیلم را او تعیین کند و شما شادمانه با او همراه شوید. اگر 
انتخاب فیلم از جانب همسر و دوستتان به نظر شما انتخاب خوبی 
نیست، فوری نظر منفی خود را ابراز نکنید. حداقل برای یک شب 

حس کنترلگرتان را در منزل جا بگذارید.
مسلما شرایطی وجود دارد که کنار گذاشتن کنترلگری برای شما 
غیرممکن خواهد بود. به عبارت دیگر، مثال وانمود نکنید که تصمیم 
ه خانه را مرتب کنید، در حالی که برای  دارید به کمک همسرتان باغ
شما قابل تحمل نخواهد بود اگر خودتان به تنهایی آن را انجام ندهید 
اما اگر عزم شما برای کنار گذاشتن این رفتار جدی است، بهتر است 
به عنوان مثال در این مورد از همسرتان بخواهید مسوولیت بخشی از 
ه را مرتب کنید. ه را برعهده بگیرد و خود شما بخش دیگر باغ باغ
ییر کردن کار بسیار سختی است و نیازمند عزمی راس و اراده ای  ت
قوی است اما پاداشی که درنهایت به دست می آورید بسیار بزر 
ییر نه تنها شما از موهبت زندگی با سالمت و  خواهد بود. با این ت
طول عمر بیشتر برخوردار خواهید شد، بلکه ارزش و زیبایی روابط 
م با احترام انسانی را تجربه خواهید کرد که بسیار شیرین  متقابل تو

یوس نشوید. است. م

گی های شخصیتی و ردی ودشناسی و ارزیابی وی زمون 

؟ ت ر  رد کنتر  ا  ا 
هدف از طر آزمون های روان شناسی و سالمت این است که مشکالت و عواملی را بشناسیم که در زندگی مان بدون آنکه متوجه باشیم مانع زندگی شاد 

ایتمند می شوند. آزمون زیر را گروهی از استادان دانشگاه UCLA آمریکا طراحی کرده اند. و ر
ر دارید. با پاس های »درست« و »نادرست« به سواالت بر این اسا  پاس هایی که به سواالت می دهید باید بر اسا احساسی باشد که در حال حا

که کدام یک احسا شما را دقیق تر توصی می کند، امتیاز می گیرید.
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رت  رچی سخنگو  ر ر  دکتر 
ر 0 درص  ا ا  در  ت  ب
سا طب  ور بر  مور درمانی در ک
سا  ود  بر   ا می  ن سنتی 
ت  ر ره  ی ب ا رب با  چن 
سا طب  می بر  ر  ته در 
ت  بت  بودن ک سنتی با 

ود ابت  ن  ی   کار

»همایش ملی طب سنتی و 
یک دهه فعالیت آکادمیک؛ نقد 
گذشته و افق آینده« روزهای 
سوم و چهارم بهمن ماه سال 
جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

برگزار شد.
به گفته دکتر یوسفی، رئیس دانشکده طب ایرانی 
و مکمل مشهد، این همایش تالشی برای اجرای  
بند 2 سیاست های کلی سالمت و در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری عنوان شد و در 
اثنای آن، سند ملی توسعه طب سنتی ایران در 
اختیار مسووالن سازمان جهانی بهداشت قرار 
بین  ایجاد هم افزایی  نین ضمن  گرفت. هم
دست اندرکاران طب سنتی، می تواند فرصت 
مناسبی برای ورود دانشکده طب سنتی به عرصه 

بین المللی باشد.
جایگاه طب سنتی و مکمل در دنیا، راهبرد 
سازمان جهانی بهداشت به طب سنتی و مکمل، 
فرصت های فراروی نظام سالمت کشور در 
حوزه طب ایرانی و مکمل، چالش های آموزشی، 
پژوهشی و درمان یک دهه فعالیت آکادمیک 
طب ایرانی و فرصت ها و چالش های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی محورهای این 

همایش ملی عنوان شد.
ضمن حضور روسای دانشکده های طب سنتی 
ایران و استادان و دانشجویان این حوزه، دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد افتخار میزبانی »دکتر سان 
«، نماینده دفتر طب سنتی و مکمل سازمان  یان
»دکتر کریستف  هاملمن«،  بهداشت،  جهانی 
ایران،  در  جهانی  بهداشت  سازمان  نماینده 
»دکتر علی اکبر والیتی«، رئیس گروه حکمت 
و طب ایرانی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، 
»دکتر محمد خدادوست«، مشاور وزیر و مدیر 
کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، »دکتر 
ایرج حریرچی«، قائم مقام و معاون کل وزیر 
بهداشت و حجه االسالم پژمانفر، نایب رئیس 
اسالمی   شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
را به عنوان مهمانان ویژه این مراسم داشت.

ا   اش ت زا ب رد  ی
ن اس سنت  

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
بهداشت  وزارت  »رویکرد  گفت:  پزشکی 
برقراری تعامل و تبادل مسائل میان طب سنتی 

و پزشکی مدرن است.«
ویژه  مهمانان  از  یکی  حریرچی،  ایرج  دکتر 
»همایش طب سنتی ایران و یک دهه فعالیت 
آکادمیک، نقد گذشته و افق آینده« در مشهد، 
بازشناسی، تبیین و نهادینه سازی را 3 اصل اساسی 
در  گفته وی،  به  کرد.  مطرح  در طب سنتی 
چارچوب های سیاست های کلی سالمت نیز 
 بند 2 اصل 0 قانون اساسی به این موضوع 
پرداخته بنابراین باید توجه ویژه ای نسبت به 

آن شود.
توسعه  دارویی و  گیاهان  افزود: »کشت  وی 
نوآوری در طب سنتی نیز باید تحت نظر وزارت 
آن  اجرای درست  زیرا  انجام گیرد  بهداشت 

می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.«

نین بر ضرورت  معاون کل وزارت بهداشت هم
اجرای درست اقتصاد مقاومتی در حوزه بهداشت 
و درمان تاکید و اظهار کرد: »کشت گیاهان دارویی 
به ویژه با بسته بندی مطلوب آنها می تواند ارزآوری 

مناسبی برای کشور داشته باشد.«
وی این نکته را نیز یادآور شد که باید به موضوع 
ارزان سازی خدمات در طب سنتی توجه داشت 
زیرا افزایش قیمت خدمات سبب فاصله گرفتن 
مردم از این محصوالت می شود. حریرچی ادامه 
داد: »کنار گسترش طب سنتی به عوارض آن 
نیز باید توجه شود زیرا در برخی مواقع استفاده 

زیاد از گیاهان دارویی زیان آور است.«
به گفته دکتر حریرچی، در حال حاضر 50 درصد 
امور درمانی در کشور بر اساس طب سنتی انجام 
می شود و بر این اساس باید از چنین تجربیاتی 
بهره گرفت. البته در هر اقدامی بر اساس طب 
سنتی باید ابتدا ایمن بودن، کیفیت و کارایی 

آن ثابت شود.
معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی به ظرفیت های عرصه پزشکی در ایران 
مقاصد  از  یکی  هم اینک  »ایران  کرد:  اشاره  
گردشگران سالمت از دیگر کشورهای جهان 
است و می توان طب ایرانی را در همین راستا 

گسترش داد.« 

ش  ا   ای دا ی  ا
اش د  ا ب ان    ساز

 سنت  
مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از افزایش و ایجاد زمینه همکاری این 
دانشگاه با سازمان جهانی بهداشت در حوزه 

طب سنتی و مکمل خبر داد.
دکتر سیامک زارعی قنواتی گفت: »در نشستی 
، مسوول طب  که با حضور دکتر سان یان
سنتی سازمان بهداشت جهانی و پرفسور  هاملمن، 
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و رئیس و 
جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد  برگزار شد، ضمن اطالع از توانمندی های 
علمی و آموزشی این دانشگاه در زمینه طب 
سنتی و مکمل بر گسترش همکاری ها تاکید 
شد.« وی افزود: »در این نشست مقرر شد ضمن 
ارتباط دانشکده طب مکمل و ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با دانشکده های کشورهای 
مختلف مرتبط با سازمان جهانی بهداشت، زمینه 
فعالیت های منطقه ای و بین المللی نیز در این 

حوزه گسترش یابد.«
مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
نین در این نشست ضمن  خاطرنشان کرد: »هم
اطالع از زیرساخت ها و توانمندی های دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در حوزه های مختلف بر 
ادامه همکاری ها، ایجاد مراکز همکاری با سازمان 
بهداشت جهانی و اجرای طرح های تحقیقاتی 

مشترک تاکید شد.«
دکتر زارعی قنواتی بر این نکته نیز تاکید کرد که 
اجرای طرح های تحقیقاتی و کوهورت، پایش 
سالمت مهاجران و ایجاد مرکز همکاری سازمان 
جهانی بهداشت و یونسکو از جمله فعالیت های 
حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

د  ن بای  ی  سنت   ت
یرد را  ه  ت

دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی طب سنتی نیز 
در این همایش اظهار کرد: »باید به سمتی برویم 
که در 0 سال آینده فقط یک طب داشته باشیم 
ذیه مردم نیز باید  و اصالح شیوه زندگی و ت

موضوع مورد تاکید وزارت بهداشت باشد.
دکتر عبدا... بهرامی، با اشاره به اینکه مردم اقبال 
بیشتری به طب سنتی دارند، افزود: »خداوند 
در قرآن فرموده من همه چیز را که شما به آن 
نیاز دارید در طبیعت قرار داده ام بنابراین روش 
درمان همه بیماری ها در دامن طبیعت است.«

وی ابراز کرد: »باید در 0 سال آینده به سمتی 
برویم که طب مدرن و سنتی یا یکدیگر تلفیق 
شود و پزشکان ما عالوه بر طب مدرن به طب 
کاملی  آگاهی  نیز  دارویی  گیاهان  و  سوزنی 

داشته باشند.«

ی  ه بن ب ه   ا ای از سا
ا د   ی  ا بی

در حاشیه نخستین روز برگزاری همایش ملی 
طب سنتی و یک دهه فعالیت آکادمیک؛ نقد 
گذشته و افق آینده، سامانه جدید طبقه بندی 
بیماری ها که برای نخستین بار طب ایرانی نیز 
در آن گنجانده شده با حضور نمایندگان سازمان 

بهداشت جهانی رونمایی شد.
به گفته مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، این سامانه حدود 2 
سال است که به صورت پایلوت در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در حال اجراست و پس از 
بررسی های الزم در حال حاضر قابلیت استفاده 

در کشور را دارد.
دکتر محمد خدادوست تدوین و ابالغ آیین نامه ها 
و دستورالعمل های نحوه فعالیت ارائه دهندگان 
طب سنتی در راستای قوانین سازمان بهداشت 
جهانی، ایجاد 8 دانشکده طب ایرانی و  رشته 
محل در راستای تربیت متخصصان طب ایرانی، 
اضافه کردن دو واحد آشنایی با اصول و مبانی 
طب ایرانی به کوریکولوم گروه پزشکی به عنوان 
یک درس اجباری، ایجاد رشته فراورده های 
طبیعی و سنتی و تعریف دوره های کوتاه مدت 
از جمله  را  برای گروه های پزشکی  مهارتی 
مواردی برشمرد که در راستای توسعه طب 
ایرانی و مکمل در بستر آکادمیک در کشور 

انجام گرفته است.
طب  ظرفیت  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
سنتی و مکمل کنار طب رایج یک رویکرد 
جهانی است که سازمان جهانی بهداشت نیز 
نسبت به آن تاکید دارد، اظهار امیدواری کرد 
با حمایت و مشارکت تمامی مسووالن بتوانیم 
این  در  جهانی  بهداشت  سازمان  اهداف  به 

زمینه دست یابیم.
ایرانی و تحویل  از سند ملی طب  رونمایی 
رسمی آن به نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، 
اهدای نشان حکمت به تعدادی از بزرگان و 
پیشگام احیای طب ایرانی و رونمایی از تندیس 
استاد فقید دکتر محمدمهدی اصفهانی از دیگر 

برنامه های نخستین روز این همایش بود.

س  ینی  تی ک تتا  ا
ا   ترا ک د دا ن ی

ش 
ارائه مقاالت دستیاران و استادان طب سنتی و 
مکمل در زمینه های مختلف مانند چالش های 
حقوقی در حوزه طب ایرانی، ماهیت طب 
اسالمی و تفاوت آن با طب سنتی و مدرن، نگاه 

نقادانه از وضعیت آموزش در دانشکده های 
طب سنتی ایرانی طی یک دهه فعالیت و... 
نخستین برنامه های روز دوم »همایش طب 
آکادمیک،  فعالیت  دهه  یک  و  ایران  سنتی 
نین  هم بود.  آینده«  افق  و  گذشته  نقد 
کمیسیون  نایب رئیس  پژمانفر،  حجه االسالم 
فرهنگی مجلس در ادامه به ضرورت توجه 
به کاستی های حوزه طب سنتی و ضرورت 
شورای  مجلس  در  مهم  این  به  پرداختن 

اسالمی تاکید کرد. 
نخستین  افتتاح  همایش،  این  پایان بخش 
مرکز  در  کشور  هیپنوتراپی  رسمی  کلینیک 
آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا)ع( از مراکز 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
در مراسم افتتاح کلینیک هیپنوتراپی، مدیر دفتر 
طب سنتی وزارت بهداشت و درمان کشور 
تصری کرد: »توسعه روش های درمانی بدون 
دارو از سیاست های حوزه سالمت کشور است.
 بر اساس برنامه ششم توسعه، خدمات طب 
سنتی و ایرانی در دستور کار قرار دارد که 
تالش می شود پزشکان کنار تخصص خود 
درمان  برای  هم  سنتی  طب  روش های  از 

استفاده کنند.«
وی افزود: »هم اکنون 200 متخصص طب سنتی 
در کشور فارغ التحصیل شده اند و 500 دانشجو 
نیز در این تخصص در حال تحصیل هستند.«
بیهوشی  دانشیار گروه  فتحی،  دکتر مهدی   

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در مراسم 
هیپنوتراپی  رسمی  کلینیک  نخستین  افتتاح 
کشور گفت: »این کلینیک عالوه بر اینکه خال 
درمان های هیپنوتیزمی را در مشهد پاسخگو 
خواهد بود، زمینه اجرای برنامه های آموزشی 
و پژوهشی را برای دانش آموختگان و محققان 

حوزه هیپنوتیزم فراهم می کند.«
وی گفت: »این کلینیک مجهز به اتاق آموزش 
علوم  دانش آموختگان  و  است  دور  راه  از 
ون اخالقی از  پزشکی می توانند با حفظ  ش

آموزش های الزم بهره مند شوند.«
اینکه  بیان  با  آسیا  هیپنوتیزم  انجمن  رئیس 
در حال حاضر هیپنوتیزم به عنوان یک فن 
درمان در کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی، 
روان پزشکی، روان درمانی، بیهوشی، مامایی، 
روان شناسی و طب مکمل به عنوان دروس 
الزامی گنجانده شده، افزود: »راه اندازی این 
کلینیک می تواند زمینه آموزش های بالینی را 
به  دانش آموختگان  و  دانشجویان  برای  نیز 

شکل مطلوبی فراهم کند.«
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به اینکه هیپنوتیزم در حوزه های 
طب  تا  درد  کنترل  جمله  از  درمانی  وسیع 
زنان و زایمان، دندان پزشکی و روان پزشکی 
هر  »اصوال  کرد:  تاکید  کند،  ورود  می تواند 
تعریف  بیمار  و  پزشک  ارتباط  که  جایی 
یک  عنوان  به  می تواند  هیپنوتیزم  می شود، 
رویکرد ارتباطی و درمانی ورود داشته باشد 

و خدماتی به بیماران ارائه دهد.«
از  برخی  شهر  سط  در  اینکه  بیان  با  وی 
رشته،  این  از  استفاده  به  عالقه مند  مردم 
ارائه دهنده  از مراکز مجاز و علمی  اطالعی 
خدمات ندارند و این مساله موجب سرگردانی 
شهروندان می شود، اظهار کرد: »با راه اندازی 
این کلینیک شهروندان و بیمارانی که نیاز به 
خدمات هیپنوتراپی دارند توسط روان شناسان 
آموزش دیده غربالگری می شوند و در صورت 
دارا بودن شرایط الزم تحت درمان های الزم 

قرار می گیرند.«

ین شته و ا  کادمی ن گ یت  ا ی  سنتی و ی دهه  ای م ه

رن ی م ان طب سنتی  پ ام م
ری سا   

می کا

تی  ن ی س  زش  ازی د  ا ا
د دا  سنت  

در برنامه آموزشی دکترای تخصصی رشته طب ایرانی، دو واحد اختیاری با 
عنوان »طب روحانی، هیپنوتیزم و درمان های روانی« وجود دارد که با توجه به 
ظرفیت و جایگاه ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در موضوع هیپنوتیزم، ارائه 

9 آغاز شد. -9 این واحد درسی در نیم سال دوم تحصیلی 
دکتر مهدی یوسفی پس از معرفی این طرح افزود: »مدرس این دوره، دکتر مهدی 
فتحی، دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر انجمن علمی 
هیپنوتیزم بالینی است.« به گفته رئیس دانشکده طب ایرانی و مکل مشهد، عالوه 
بر دانشجویانی که این واحد درسی را در قالب دروس دوره دکترای تخصصی 
خود انتخاب کرده اند، تعدادی از اعضای هیات علمی و دیگر دانشجویان دانشکده 
طب ایرانی و مکمل نیز به دلیل عالقه شخصی و سوابق درخشان مدرس دوره، 

در این کالس آموزشی ثبت نام کردند.
وی خاطرنشان کرد: »هیپنوتراپی یکی از روش های درمانی تاییدشده در متون 
مرجع پزشکی است. امید می رود  راه اندازی این دوره آموزشی زمینه ساز راه اندازی 

بخش بالینی هیپنوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشد.«

3گز شماره هفتصدویک سیزده بهمن نودوهفت







س ری  ت  یا ت  یادد

ییراقلیم. مجموع گازهای گلخانه ای تولیدی سه  گوشت و ت
JBS، Cargill و Tyson Foods در سال  شرکت بزرگ گوشت دنیا 

گذشته از میزان گازهای گلخانه ای کشور فرانسه بیشتر بوده است.

ین برای خرید و تولید خودروهای نسل  مشو های اقتصادی 
0 تمدید شدند.  جدید الکتریکی تا سال 0

مصرف  است، نه افزایش عرضه اضا  راه حل، کاهش ت

4 میلیون تن  0 نزدیک به  پسماند الکترونیکی انسان ها در سال 
بوده است. قاره آسیا تولیدکننده 40 درصد از پسماند الکترونیکی 

در جهان است.

پایتخت اندونزی رکورد دار فرونشست جهان. کالنشهر 30 میلیونی 
اه های  جاکارتا به خاطر برداشت بی رویه از آ های زیرزمینی و 

الش جدی فرونشست مواجه است. غیرمجاز با 

وگرافیک عکس روز نشنال ج گردش خانوادگی شیرها در کنیا 

ییر تعداد ساالنه بالیای طبیعی جهان در گذر زمان تعداد بالیای  ت
طبیعی در نیم قرن اخیر 4 برابر شده است. 

فریدون کنار و میزبانان نامهربان امیدرسانان مهاجر

یا س

ا س

ی ا ا  مر ات  در  ت  ا م 

در پروژه خزر به سمنان قرار است 
با دو خط لوله به طول 00 کیلومتر 
سالی 200 میلیون مترمکعب از آب 
دریای خزر را شیرین کنیم و به سمنان 
بیاوریم. طبق آمار رسمی منتشرشده 
توسط مقامات دولتی، در حوضه 
سمنان ساالنه بیش از  میلیارد و 
00 میلیون مترمکعب آب مصرف 
می شود که ادعا می شود 90 درصد آن 
صرف کشاورزی، 3 درصد صنعت و  درصد هم برای 
آب شرب استفاده می شود. این درحالی است که بهره وری 
کشاورزی حدود 35 درصد اعالم شده اما به گفته استاندار 
سابق، تنها با اصالح کشاورزی در یک پنجم اراضی استان 
ساالنه 0 میلیون مترمکعب صرفه جویی آب خواهیم 
داشت. عالوه بر این به گفته مقامات استانی، تقریبا بیش از 
یک چهارم آب شرب استان به دلیل فرسودگی شبکه های 
توزیع آب شهری هدر می رود. پس به نظر می رسد اصالح 
کشاورزی و شبکه های توزیع چه از نظر هزینه و چه میزان 

آب حفظ شده نسبت به انتقال آب کامال برتر است.
این طرح قطعا مشکالت سیاسی- اجتماعی جدی همراه 
خواهد داشت که در طرح نوشته شده اصال پیش بینی 
نشده است. برای لمس بهتر این نوع مشکالت به مثالی 
مدیریت و چالش های موجود در  توجه کنید؛ به دلیل سو
حوضه آب در استان سیستان در دهه های گذشته، روند 
مهاجرت از این استان به سایر استان ها به ویژه مناطق پرآب 
بسیار شدت گرفت و بخش بسیاری از آنها به شهر گرگان 
مهاجرت کردند اما به علت فروپاشی ساختار قبیلگی شان 
این سیل مهاجرت منشا مشکالت اجتماعی بسیاری از 
جمله ناامنی در گرگان شده  است. حال بخشی از سواالتی 

که در حوزه مسائل اجتماعی این طرح مطرح است؛ پروژه 
انتقال آب سمنان تا چه میزان باعث افزایش مهاجرت از 
سایر استان های خشک و کم آب به این استان و درنتیجه 
افزایش تقاضا، افزایش بیکاری و افزایش حاشیه نشینی 
و تبعات آن خواهد شد آیا در طرح انتقال آب خزر به 
سمنان برای مهاجرت احتمالی به این شهر، حاشیه نشینی 
و دیگر مشکالت اجتماعی-سیاسی ناشی از آن تدبیری 
اندیشیده شده است به نظر پاس منفی است. مطالعات و 
بررسی های علمی نشان می دهد، طرح های انتقال آب در 
مدیریت و حکمرانی بد هستند  حوضه هایی که دچار سو
نه تنها مشکالت حوضه را حل نخواهد کرد، بلکه حوضه 

مقصد را تشنه تر خواهد کرد.
سال 93  چیت چیان، وزیر نیرو شجاعانه اقرار کرد که ما در 
سدسازی افراط کردیم اما متاسفانه سیاست گذاران آبی، 
افراط در طرح های انتقال بین حوضه ای را جایگزین افراط 
در سدسازی کرده اند که تبعات و آثار سو آن می تواند بسیار 
شدیدتر از افراط در سدسازی باشد. مکرر نسبت به پیش 
گرفتن این سیاست گذاری خطرناک هشدارهای جدی 

داده شده  اما متاسفانه جدی گرفته نشده است. 
بحران های سیاسی-اجتماعی ناشی از آب بسیار جدی 
است. به گفته بان کی مون، بحران بین المللی دارفور سال 
2 میلیون  2003 میالدی که 200 تا 400 هزار کشته و 5
آواره به جا گذاشت، ریشه در مسائل مربوط به آب داشته 
است. مشکالت مربوط به آب در منطقه ما؛ یعنی غرب 
آسیا حادتر هم هست. بسیاری از کارشناسان معتقدند و 
ادعا کرده اند یک کاتالیزور اصلی بحران سوریه و ظهور 
داعش، خشکسالی و بحران های اقلیمی در این منطقه 
3 جن اخیر که بر سر  آب در  بوده است. به طور کلی، از 
جهان اتفاق افتاده، 30 جن آن در غرب آسیا بوده اما بزرگان 

شاخه دیپلماسی آب به تازگی به اشتباه تاریخی شان اذعان 
کرده اند که به موجب آن ایشان خطر جن های داخلی 
بر سر آب را چندان جدی نگرفته اند. به عنوان یک مثال 
انستان را در نظر بگیرید.  دم دستی جنبش روشنایی در اف
، برق ترکمنستان را  قرار بوده در پروژه بین المللی توتا
انستان منتقل کنند. شرکت  از طریق خاک ازبکستان به اف
مشاور آلمانی پیشنهاد کرده بود خط انتقال از مسیر بامیان 
منتقل شود اما دولت تصمیم گرفت خط انتقال از مسیر 
سالن بگذرد. همین مساله سبب بحران امنیتی بسیار 
انستان شد. البته این نزاع داخلی بر سر مساله  جدی در اف
برق بوده ولی کامال محتمل است که چنین نزاع های درونی 

بر سر مساله آب نیز روی دهد. 

ای دا بر سر  تن 
مدیریت آب را  خود ما در کشورمان تبعات امنیتی سو
همگی به وضوح دیده ایم. در این میان پروژه های انتقال 
آب هم همواره محل تنش های سیاسی بسیاری در کشور 

بوده اند. نمونه های آن عبارتند از:
- اعتراض مردم آبادان به انتقال آب کارون به فالت 

3 مرکزی در سال 9
2 اعتراض کشاورزان اصفهان به انتقال آب زاینده رود 
9 که به شکسته شدن خط لوله و بنا به  به یزد در سال 
برخی نقل ها، کشته شدن چند نفر هم انجامید )گویا این 
کشاورزان اوایل همین امسال باز هم تجمعی ترتیب 

داده اند.(
 اعتراض مردم خوزستان به انتقال آب زاینده رود به 

اصفهان در سال 92
 اعتراضات مردم چهارمحال وبختیاری به طرح 

انتقال آب بهشتاباد
افزون بر همه اینها همه ما مشکالت امنیتی ناشی از 
خشک شدن دریاچه ارومیه را مشاهده کردیم و دیدیم 
که کار به جایی رسید که حل آن جزو وعده های انتخاباتی 

ریاست جمهوری شد.
یک ریاست جمهوری  منبع:  مرکز مطالعات استرات

در  حیات وحش  ت  حفا مدل 
ا   حمید

اد میر
آمریکای شمالی، تنها نمونه از این 
مدل ها در جهان است. در میانه دهه 
و  شکارچیان  میالدی   
دودیت هایی با هدف حف  ماهیگیران دریافتند تنظیم م
حیات وحشی که به سرعت ناپدید می شود و تعری 
مسوولیت هایی برای مدیریت زیستگاه ها الزم است. 
ت  ت حفا شکارچیان و ماهیگیران در میانه نخستین نه
حیات وحش بودند که امروز، برخی از مهم ترین رهبران 

ت در جهان را به جاگذاشته است. حفا

ه ی تا
نان  که مهاجران تازه وارد راه خود را به سوی غرب  هم
بازمی کردند، حیات وحش آمریکای شمالی به دلیل 
شکار تجاری و از دست رفتن زیستگاه جمعیت خود 
را از دست می داد. بسیاری از گونه ها در لبه انقراض قرار 
داشتند. الک، بیسون، گوسفندوحشی بی هورن، خرس 
سیاه و حتی گوزن دم سفید در سراسر کشور در حال 
ناپدید شدن بودند. شکارچیان و ماهیگیران دریافتند  
باید محدودیت هایی را برای حفاظت آنکه به آن عشق 
می ورزند، تنظیم و مسوولیت هایی برای نگهداری منابع 
ودور روزولت  طبیعی تعریف کنند.شکارچیانی مانند ت
)بیست وششمین رئیس جمهور ایاالت متحده( و جورج 
برد گرینل)مردم شناس آمریکایی( شکارچیان ورزشی 
را ترغیب کردند. آنها برای تصویب مقررات شکار و 
زیستگاه ها  حفظ  برای  حفاظت  گروه های  تاسیس 

پیگیری هایی کردند.

ا بنیادی
تالش های آنها شالوده اصلی مدل حفاظت حیات وحش 
آمریکای شمالی است. این مدل دارای دو اصل بنیادین 

است؛ نخست »ماهی ها و حیات وحش ما متعلق به تمام 
آمریکایی هاست« و دوم »آنها نیاز به مدیریت دارند تا 

جمعیت آنها برای همیشه پایدار بماند.«
اصول مدل حفاظت حیات وحش آمریکای شمالی از 
طریق مجموعه ای از دستورالعمل ها موسوم به »هفت 

خواهر« توضی داده شده اند.
: حیات وحش به مثابه اموال عمومی خواهر 

در آمریکای شمالی، منابع طبیعی و حیات وحش در 
زمین های عمومی توسط آژانس های دولت مدیریت 
می شوند تا از اینکه نسل های حاضر و آینده همیشه از 
حیات وحش و محیط های طبیعی لذت ببرند، اطمینان 

حاصل شود.
خواهر2: ممنوعیت تجارت حیات وحش مرده شکار 
تجاری و فروش حیات وحش ممنوع است تا پایداری 

جمعیت های حیات وحش تضمین شود.
: تسلط دموکراسی بر قوانین خواهر 

قوانین شکار و ماهیگیری در یک فرایند دموکراتیک 
تهیه شده اند که همه فرصت و مسوولیت برای توسعه 
سامانه های حفاظت و بهره برداری حیات وحش را داشته 

باشند.
: فرصت شکار برای همه خواهر 

تمامی شهروندان زیر سایه قانون فرصت شکار و 
ماهیگیری را در ایالت متحده و کانادا دارند. 

یرمتعارف خواهر 5: استفاده 
در آمریکای شمالی ممکن است افراد حیوانات وحشی 
را به صورت مجاز و تحت دستورالعمل های سختگیرانه 
برای غذا، دفاع شخصی و حفاظت از اموال بکشند. 
قوانین، کشتار حیات وحش صرفا به دلیل به دست آوردن 

شاخ یا پر را محدود می کند. 
: منابع بین المللی خواهر 

حیات وحش و ماهی ها آزادانه بین مرزبندی های ایاالت، 

استان ها و کشورها مهاجرت می کنند. ایاالت متحده و 
کانادا با همکاری هم برنامه های مدیریت حیات وحش و 
زیستگاه ها را هماهن می کنند. قانون حفاظت پرندگان 
9 میالدی این همکاری بین کشورها  مهاجر در سال 8
را برای حفاظت حیات وحش نشان می دهد. این قانون 
ه در قانون  صید و شکار پرندگان مهاجر را به غیر از آن

مجاز شمرده شده، ممنوع کرده است. 
: مدیریت علمی حیات وحش و ماهی ها آزادانه  خواهر
بین مرزبندی های ایاالت، استان ها و کشورها مهاجرت 
می کنند. ایاالت متحده و کانادا با همکاری هم برنامه های 
مدیریت حیات وحش و زیستگاه ها را هماهن می کنند. 
9 میالدی این  قانون حفاظت پرندگان مهاجر در سال 8
همکاری بین کشورها برای حفاظت حیات وحش را 
نشان می دهد. این قانون صیدوشکار پرندگان مهاجر را به 
ه در قانون مجاز شمرده شده، ممنوع کرده است.  غیر از آن

یا  ا  ناب 
نین نیاز به یک منبع مالی مشخص و  شکارچیان هم
پایدار برای نگهداری حیات وحش را احساس کردند. 
93 میالدی شکارچیان ورزشی طی مذاکراتی  در سال 

موفق در کنگره، قانون احیای حیات وحش موسوم به 
»پیتمن-رابرتسون« را به تصویب رساندند که براساس 
آن، مالیات غیرمستقیمی بر ادوات شکار ورزشی وضع 
می کرد. این قضیه در سال 950 میالدی و با تصویب 
قانون دینگل-جانسون که مالیات مشابهی بر ادوات 

ماهیگیری وضع می کرد، ادامه یافت.

یا  ای  ر 
گروه های  نین  هم ماهیگیران  و  شکارچیان 
در  نقشی حیاتی  که  کردند  تاسیس  را  غیرانتفاعی 
حفاظت حیات وحش ایفا کرده و   میلیون هکتار 
از زیستگاه های حیاتی را الک و سایر حیات وحش را 
نین بیش از یک  حفاظت کرده و توسعه داده است. هم
میلیون هکتار از این عرصه را برای شکار، ماهیگیری یا 
لذت بردن عموم مردم از مناظر اختصاص داده است.
مدل حفاظت حیات وحش آمریکای شمالی ایجاد شده 
تا هر نسلی فرصت تجربه حیات وحش را در محیط 
طبیعی داشته باشد. این مدل، پس از قانون اساسی ایاالت 
متحده، دومین سامانه دموکراتیک و پایداری است که 

در جهان دیده شده است.

ت ی                     شماره هفتصدویک  سیزده بهمن نودوهفتم

ا س

ه ا بی ر سا  ر  س ر  ی ب ا ت ا   نت

در فرهن ما متاسفانه به برخی حیوانات صفاتی داده 
می شود که باعث برخی کج فهمی ها نسبت به سرشت 
د  آنها شده است. روباه مکار یا گر بدجنس یا ج
شوم، همگی مصداقی از این برداشت نادرست هستند. 
ما حیوان بدجنس یا خونخوار نداریم، بلکه حیوانات 
گوشتخوار برای بقای خود مجبور به شکار هستند. 
این چرخه طبیعی را نباید به حساب خونخواری 
یا بدجنسی گذاشت. طبیعت برای بقای گونه های 
حیات وحش مهارت هایی را در نهاد هر یک از آنها قرار داده، اما فهم 
اندک ما باعث شده به این خصوصیات صفت های انسانی بدهیم، مثال 
می بینیم در بعضی انیمیشن ها به عنوان نماد کندذهنی مرغابی ها را با 
پاهای گشوده نشان می دهند، در صورتی که همین مرغابی ها برای 
ییالق و قشالق صدها کیلومتر را بدون اشتباه طی می کنند. صدا و 
سیما و درکل رسانه ها می توانند نقش مهمی در معرفی درست رمز 
و راز زندگی حیات وحش داشته باشند. بعضی حیوانات خصوصیاتی 
خاص دارند که طی صدها هزار سال تکامل برای سازگاری با محیط 

در وجود آنها شکل گرفته است.
همه حیوانات برای بقای خود هوش خاصی دارند، مثال قو و میش 
دارای هوشی هستند که بوی حیوان شکاری یا انسان را در جهت باد 

موافق از 2 کیلومتری احساس می کنند یا صداهایی را که انسان اصال 
نمی شنود، برخی حیوانات می شنوند. پس ما حیوان خن و مکار و 
بدجنس نداریم، بلکه رفتارهای خاصی داریم که باید آنها را شناخت، 
مثال هر کدام از ما روزانه کالغ ها را در شهرمان می بینیم، اما شاید کمتر 
کسی از شهرنشینان بداند به دلیل داشتن خصوصیاتی خاص، تا به حال 

هی کس جفتگیری کالغ را ندیده است. 
اینها را گفتم تا فت بابی برای خاطره ای مربوط به روباه باشد. یک روز 
در مسیر جویباری کوچک به عرض 2 متر از پایین نگاه می کردم که 
متوجه صداهایی در البالی بوته ها و بعد از آن روباهی شدم که به آرامی 
پایین می آمد. با دوربین اطراف را با دقت نگاه کردم. کمی دورتر 3 
ول شنا بودند. معلوم شد روباه به هوای شکار آمده  اردک بی خیال مش
و من بخت آن را پیدا کرده ام تا شاهد یکی از ناب ترین صحنه های بقای 
حیات وحش باشم. روباه آرام در حالت خمیده، گوش ها را خوابانده 
به سمت مرغابی ها می آمد. او که دنبال راهی برای شکار بود، با هوش 
غریزی خود می دانست هر حرکت ناگهانی مرغابی ها را فراری می دهد. 
ی را برداشت  کمی عقب تر رفت تا در دید اردک ها نباشد. آرام بوته تی
و به آب انداخت و کمی بعد بوته ای دیگر. آب بوته شناور را با خود 
برد تا نزدیک اردک ها. آنها کمی متوحش شدند، اما اتفاق خاصی نیفتاد. 
از صحنه های استثنایی ای بود که تا به  حال دیده بودم. کمی بعد بوته 
دیگری را به دندان گرفت و این بار خود با آن داخل آب شد. بوته های 
اطراف جویبار سر روباه را که از آب بیرون مانده بود، استتار کرده بودند. 

کم کم نزدیک می شد. بوته هایی که قبال به آب انداخته بود، اردک ها را 
خام کرده بود و بعد از به آب انداختن دو بوته اول دیگر به بوته ای که 
روباه برای استتار به دهان گرفته بود، عکس العمل خاصی نشان ندادند. 
با همین ترفند شکارچی خود را نزدیک می کرد. کامال که نزدیک شد، 
به یک جست بیرون جهید و گلوی اردک را گرفت و پاداش ترفند و 
صبرش هم شکار خوشمزه آن روز بود. هنوز آن صحنه از یادم نرفته 
که روباه درست مثل سربازی کارکشته نقشه کشید، صبر کرد، آرام 
نزدیک شد و درنهایت با یک حمله برق آسا گلوی دشمنش را گرفت. 
اگر کسی آن را به حساب مکر روباره می گذارد، من آن را ودیعه ای 

برای بقا و زندگی می دانم.
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ا ا پارستت مر

این اسم نسبتا سخت، به یک بیماری نسبتا 
شایع، به ویژه در خانم ها اشاره دارد. عالئم این 
بیماری، دردهای سوزشی و گزگز یا مورمور یا 
سر شدن بخش جلویی و خارجی ران است 
خیلی از این گروه بیماران، با انبوهی از ام آرآی و 
عکس از کمر و لگن و انواع و اقسام آزمایش ها 
مراجعه می کنند که همگی طبیعی هستند و 
انواع داروهای مسکن برایشان تجویز شده 

که همگی بی اثر بوده اند.
درد  این  علت  که  اینجاست  سوال  حال 
سوزشی عذاب دهنده چیست و چرا بیشتر 

در خانم هاست
عصبی حسی و سطحی به نام »لترال فمورال 
وس« از کنار برجستگی کنار لگن شما  کوتان
که با دست هم این برجستگی را می توانید در 
سمت چ و راست لگنتان لمس می کنید، از 
زیر یک رباط و غالف رد می شود و به بخش 
جلویی و خارجی ران شما عصب دهی حسی 
می کند. اگر به هر علتی این عصب زیر این 
رباط یا در غالف خود؛ چه در اثر التهاب و 
چه در اثر فشار خارجی مانند شلوارهای استر 
تن یا لباس زیر تن یا گن گیر بیفتد، عالئم 
بیمار شروع می شود. خانم ها بیشتر از این گونه 
لباس ها استفاده می کنند، به ویژه هنگام ورزش 
یا در مهمانی ها که به خصوص با پوشیدن کفش 
پاشنه بلند هم همراه است، پس این بیماری 
در خانم ها بیشتر است و از آنجا که دردی 
با منشا عصب است )درد نوروژنیک( به 
مسکن ها هم پاس نمی دهد و فقط به انواع 
خاصی از داروها جواب می دهد و مهم ترین 
عامل در رفع این سوزش ها و دردها، پوشیدن 
لباس های گشاد به جای لباس های استر و 
تن است. در مواردی که درد بیمار به هی 
کدام از روش های فوق پاس ندهد، بلوک 
عصب با تزریقی خاص در محلی که عصب 
از زیر رباط و غالف خود خارج می شود 

می تواند مشکل را حل کند.
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زنان  از  حدود  درصد 
از زندگی شان  طه ای  ن در 
پیدا  توده ای  پستانشان  در 
وجود  اینکه  با  می کنند. 
توده لزوما به معنای ابتال به سرطان نیست، 
هن این زنان می رسد  اولین موردی که به 
این است که آیا پیدا شدن این توده ممکن 

است ناشی از سرطان باشد؟
 چه نکاتی را باید هنگام یافتن توده پستانی 
بدانید؟ در ادامه به چند باور نادرست درباره 
توده پستانی و سرطان پستان اشاره کرده ایم.

ریبا همیشه ناشی از سرطان  1 توده پستانی ت
است: این باور نادرست است اما بسیاری از 
زنان به آن معتقدند. اغلب زنانی که توده پستانی 
دارند فکر می کنند به سرطان مبتال شده اند، مگر 

اینکه خالف آن ثابت شود.
هر چه سن زن باالتر  و توده قوام سفت و 
سنگی داشته باشد، احتمال اینکه جزو  زن 
از  یا 8 زنی باشد که به سرطان پستان مبتال 
می شوند )خطر ابتالی یک زن در طول عمر 

به سرطان پستان(، بیشتر خواهد شد.
در طرف مقابل، برخی زنان هم هستند که راه 
انکار را پیش می گیرند. آنها فکر می کنند سرطان 
ممکن است آنها را مبتال کند یا عقیده دارند سنشان 
خیلی کمتر از آن است که دچار سرطان شوند.
توده پستانی در زنان سالمندتری که یائسگی را 
پشت سر گذاشته اند، با احتمال بیشتری ممکن 
است سرطان باشد، اما سرطان پستان در سنین 
پایین تر هم ممکن است بروز کند. اگر توده ناشی 
از سرطان نباشد، علت آن چیست ممکن است 
توده پستانی یک کیست خوش خیم )یک کیسه 
پر از مایع که می توان آن را خالی کرد(، یک توده 
غیرسرطانی مانند فیبروآدنوم و با شیوع کمتری، 
یک لخته خون باشد که باعث ایجاد توده شده 
نین ممکن است زن »توده کاذب«  است. هم
ییرات هورمونی است  داشته باشد که ناشی از ت
و اصال توده نیست. توده به هر علتی که به وجود 
آمده باشد، مهم است که مورد بررسی قرار گیرد.

برای این کار معاینه جسمی، انجام ماموگرافی و 
گاهی سونوگرافی الزم است. پس از انجام این 
بررسی ها معموال پزشک می تواند ماهیت توده 
را تشخیص دهد. در برخی زنان ممکن است 

نیاز به نمونه برداری بافتی هم باشد.
2  سرطان پستان همیشه با توده ای همراه 
است که می توانید آن را لم کنید: این باور 
نادرست است و سرطان پستان ممکن است 
ابتدا توده قابل لمسی ایجاد نکند. برخی اوقات 
آنکه توده ای را لمس کنید،  از  سرطان پیش 
ممکن است در ماموگرافی کشف شود. درواقع، 
ماموگرافی های  در  پستان  سرطان های  اغلب 
معمولی که برای بیماریابی انجام می گیرند، پیدا 

می شوند.
توده  با  لم  در  توده سرطانی  3  یک 
این طور  همیشه  است:  متفاوت  خوش خیم 
نیست. عالئم توده های سرطانی و توده های 

خوش خیم یا غیرسرطانی ممکن است شباهت 
داشته باشند. اغلب زنان فکر می کنند اگر یک 
توده منفرد و با قوام سخت را لمس کنند که 
چسبیده است و به اطراف حرکت نمی کند، این 
توده حتما سرطانی است. ممکن است این گونه 
باشد، اما توده سرطانی در مواردی ممکن است 
سبیده  در لمس نرم باشد و به بافت زیرین هم ن

باشد و قابل حرکت دادن باشد.
از طرف دیگر همیشه نمی توان توده را به درستی 
لمس کرد. کیست های پستان اگر در عمق آن 
قرار داشته باشند، به ندرت لمس می شوند. اگر 
کیست ها در سط پستان باشند، به صورت 
توده ای مدور و صاف حس می شوند. اگر درد 
عمق پستان باشد، بافت پستان را به جلو می راند. 
توده ای که به علت نرم و متحرک بودن نسبتا 
خوش خیم به نظر می رسد، ممکن است سرطان 
باشد و در مقابل توده ای که سفت و چسبیده 

بهترین  باشد.  است ممکن است خوش خیم 
توصیه در این موارد این است که برای بررسی 
هر توده ای که متفاوت با بافت پستان لمس 
می شود، به پزشک مراجعه کنید. امروزه جراحان 
پستان و کلینیک های پستان رواج بیشتری پیدا 
کرده اند و اغلب سونوگرافی در مطب پزشک 

هم در دسترس است.
4  توده پستانی کوچک معموال جای نگرانی 
ندارد: این باور قطعا نادرست است. سرطان 
ممکن است در ابتدای ظهورش خیلی کوچک 
باشد. اندازه توده اصال شیوه خوبی برای تصمیم 
گرفتن درباره بررسی پزشکی آن نیست. اندازه 
یک توده سرطانی ممکن است از اندازه یک 
نخود تا اندازه یک گری فروت متفاوت باشد. 
بسیاری از توده هایی که در ماموگرافی کشف 

می شوند، ممکن است بسیار کوچک باشند.
 هنگامی توده پستانی را می توانید لمس کنید 

2 سانتی متر  که اندازه آن معموال به حدود 5
رسیده باشد؛ یعنی در حد یک گیالس کوچک.

5  می شود توده پستانی را زیر نظر گرفت 
و رفتن نزد پزشک را به بعد واگذار کرد: این 
کار درست نیست و هر چه مسن تر باشید، این 
کار غلط تر است. شما همیشه باید برای بررسی 
گاهی  کنید.  مراجعه  پزشک  به  پستانی  توده 
پزشکان به زنانی که هنوز عادت ماهانه می شوند، 
توصیه می کنند برای یکی- دو ماه توده شان را 
تحت نظر داشته باشند. ممکن است کیست 
داشته باشید. اندازه این کیست ها با عادت ماهانه 

ییر می کند. ت
در زنان سالمندتر که عادت ماهانه  شان قطع 
ییرات اندازه توده به علت تاثیر  شده، معموال ت
هورمونی رخ نمی دهد و انتظار همراه با مراقبت 

معموال برای آنها توصیه نمی شود.
به هرحال گام اول؛ چه برای زنان جوان و چه 

برای زنان مسن، ارزیابی به وسیله پزشک است. 
توصیه کارشناسان این است که در عرض 2- 
روز پس از یافتن توده به پزشکتان مراجعه کنید. 
پزشک ممکن است انتظار همراه با مراقبت را 
این مورد  نباید در  اما خود زن  کند،  توصیه 

تصمیم بگیرد.
بدترین شیوه برخورد با توده، انکار کردن وجود 
آن و امید داشتن به برطرف شدن خودبه خودی 
آن است. برخی زنان از پزشکان شنیده اند توده 
ممکن است کیست هایی باشد که ظهور می کنند 
و خودبه خود ناپدید می شوند بنابراین رفتن نزد 
پزشک را 3-2 ماه به تاخیر می اندازند که کامال 

اشتباه است.
در صورتی که معلوم شود توده سرطانی است، 
به خصوص در زنان جوان، این تاخیر 3-2 ماه در 

سرنوشت بیمار تاثیر خواهد گذاشت.
ه خانوادگی سرطان نداشته  6   اگر زن ساب
باشد، توده پستانی سرطانی نیست: این باور 
نادرست است. تنها 5 تا 0 درصد موارد سرطان 
پستان وراثتی است. در بیشتر زنانی که سرطان 
پستان دارند، هی عامل خطرسازی پیدا نمی شود 
اما بسیاری از زنان عقیده ای مخالف این حقیقت 
دارند. آنها فکر می کنند اگر سابقه خانوادگی 
سرطان نداشته باشند، احتمال سرطانی بودن 

توده پستانی آنها وجود ندارد.
ه کیست پستان  7  توده در زنی که ساب
دارد، نمی تواند سرطانی باشد: این باور درست 
نیست اما برخی زنان با این اعتقاد حس کاذبی 
از امنیت پیدا می کنند. زنانی که برای سال ها 
هنگام داشتن توده پستانی، نهایتا معلوم شده 
کیست دارند، اغلب تصور می کنند یک توده 
و  است  قبلی  کیست های  همان  هم  جدید 
نیازی نیست درباره آن نگران بود. هر توده 
جدیدی که در پستان شما ظاهر می شود، باید 
به اطالع پزشک برسد و نباید تنها به این دلیل 
که توده های قبلی شما کیست  یا سایر موارد 
خوش خیم بوده، تصور کنید توده جدید مانند 

قبلی هاست.
WebMD:منبع

تان ان پ باورهای نادرست دربار سر

ت وده  سرطان ن ر 
 ترجمه: 

ی م 

درست  یا  نادرست



رد   ی د ر مرد که درد 
ی  می کن با  رد ا 
رد متخصصان  ر  ر مورد بررسی 

ه   و ان سرطان  ه  م ب ر
ن ته  ا ی  رد

1  توده پستانی: اگر مانند اغلب مردان باشید، 
شاید هرگز به این فکر نیفتاده باشید که مردان 
هم ممکن است به سرطان پستان مبتال شوند. 
سرطان پستان مردان شایع نیست ولی ممکن 
است بروز کند. هر توده جدیدی در ناحیه پستان 
در مرد نیاز به بررسی به وسیله پزشک دارد. این 
نشانه ها نیز  چه در زنان و چه در مردان باید از 
لحا احتمال سرطان پستان موردتوجه قرار گیرد:
کشیدگی یا فرورفتگی پوست پستان، به داخل 
کشیده شدن نوک پستان، قرمزی یا پوسته ریزی 
نوک پستان یا پوست پستان و خروج مایع از 
به  نشانه ها  این  با  درصورتی که  پستان.  نوک 
پزشک مراجعه کنید، پزشک عالوه بر گرفتن 
سابقه دقیق و معاینه جسمی، ممکن است برای 
شما ماموگرافی، نمونه برداری بافتی یا آزمایش های 

دیگر را تجویز کند.

2   درد: افراد ممکن است در هر سنی به 
دردهای مبهم یا حاد مبتال شوند اما درد حتی 
دردی مبهم ممکن است نشانه اولیه برخی سرطان ها 
باشد. البته در اغلب موارد احساس درد ناشی از 
سرطان نیست. هر دردی که طول بکشد باید 
به وسیله پزشک موردبررسی قرار گیرد. پزشک 
با توجه به شرح حال بیمار تصمیم خواهد گرفت 
آیا آزمایش های بیشتری موردنیاز است یا نه و 
چه نوع آزمایشی الزم است. حتی اگر سرطانی 
وجود نداشته باشد، شما از رفتن نزد پزشک سود 
خواهید برد. پزشک می تواند با بررسی شما کمکتان 
کند تا دریابید چه عاملی باعث درد شما شده 
است و برای تسکین دادن آن چه کار می شود 

کرد.

ه: سرطان بیضه اغلب در  ییرات در بی 3  ت
مردان در سنین 20 تا 39 سال رخ می دهد. انجمن 
سرطان آمریکا توصیه می کند بیضه مردان به عنوان 
بخشی روتین از چکا سرطان به وسیله پزشک 
معاینه شود. برخی پزشکان معاینه ماهانه بیضه 
ییری  به وسیله خود فرد را توصیه می کنند. هر ت
در اندازه بیضه؛ چه بزر شدن و چه تحلیل 
رفتن و کوچک شدن باید موردبررسی قرار گیرد. 
نین تورم یا وجود توده در بیضه را نباید  هم
نادیده گرفت. احساس سنگینی در کیسه بیضه 
)اسکروتوم( هم باید موردتوجه قرار گیرد. برخی 
از سرطان های بیضه بسیار سریع رشد می کنند 
بنابراین کشف زودرس آنها حیاتی است. اگر 
توده سختی در بیضه تان احساس کردید، فوری 
به پزشک مراجعه کنید. پزشک معاینه بیضه انجام 
خواهد داد و وضع کلی سالمتتان را ارزیابی 
خواهد کرد. اگر پزشک مشکوک به سرطان باشد، 
ممکن است آزمایش های خونی تجویز کند. 
نین بررسی بیضه با سونوگرافی ممکن است  هم
انجام شود. درنهایت پزشک تصمیم می گیرد 
نمونه ای از بافت بیضه را بردارد تا از لحا وجود 
سرطان مورد آزمایش میکروسکوپی قرار گیرد.

ییرات در گره های لنفاوی: اگر متوجه  5   ت
ل یا  توده یا تورمی در گره های لنفاوی زیر ب
گردن یا هر جای دیگر بدنتان شدید باید به آن 
به طور  لنفاوی  گره  درصورتی که  کنید.  توجه 
پیشرونده ای بزر تر شود و بزرگی آن بیش از 
 ماه ادامه پیدا کند، باید به پزشک مراجعه کنید. 
و  پرداخت  خواهد  شما  معاینه  به  پزشک 
بیماری هایی را که می توانند باعث بزرگی گره 
لنفاوی شوند، ازجمله عفونت ها را بررسی خواهد 
کرد. اگر عفونتی یافت نشود، معموال پزشک 

دستور نمونه برداری از گره لنفاوی را می دهد.

5   تب: اگر تبی دارید که علت آن مشخص 
نیست، ممکن است سرطان عامل آن باشد. تب 
نین عالمت ذات الریه یا بیماری های دیگر  هم
هم می تواند باشد که نیاز به درمان دارند. اغلب 
سرطان ها در زمانی در سیر خود باعث بروز تب 
می شوند. اغلب تب در سرطان هنگامی رخ می دهد 
که سرطان از محل اصلی خود انتشار یافته و به 
بخش دیگری از بدن تهاجم کرده است. تب 
نین ممکن است نشانه اولیه سرطان های  هم
خونی مانند لنفوم و لوسمی باشد. بهترین کار 
این است که تبی را که علت آن مشخص نیست، 
نادیده نگیرید و به پزشک مراجعه کنید. پزشک 

با معاینه و تجویز آزمایش ها علت تب را خواهد 
یافت و درمان های الزم را انجام خواهد داد.

وزن  کاهش  یرمنتظره:  وزن  کاهش    6
غیرمنتظره و بی دلیل باید موردتوجه قرار گیرد. 
اغلب ما به سادگی وزن کم نمی کنیم. البته وقتی 
از کاهش وزن به عنوان نشانه سرطان صحبت 
می کنیم، منظومان چند کیلوگرم کاهش وزن به 
علت افزایش فعالیت جسمی یا کم غذا خوردن 
لی نیست. اگر مردی  به علت گرفتاری های ش
بیش از 0 درصد وزن بدنش را در مدت کوتاهی 
در حد چند هفته از دست بدهد، زمان مراجعه 
به پزشک فرارسیده است. پزشک معاینه جسمی 
عمومی از شما انجام خواهد داد و پرسش هایی 
در مورد رژیم غذایی و برنامه ورزشی تان و نیز 
وجود سایر عالئم خواهد کرد. سپس بر اساس 
اطالعات به دست آمده آزمایش های الزم را تجویز 

خواهد کرد.

7   درد شکمی و افسردگی: هر مردی که 
درد شکمی دارد و احساس افسردگی هم می کند 
باید مورد بررسی قرار گیرد. متخصصان رابطه ای 
میان سرطان لوزالمعده و افسردگی یافته اند. سایر 
ییر  عالئم سرطان لوزالمعده شامل زردی یا ت
رن مدفوع اغلب به رن خاکستری است. 
پزشک معاینه جسمی کاملی از شما خواهد داشت 
و سابقه پزشکی تان را خواهد گرفت. سپس ممکن 
است رادیوگرافی قفسه سینه، سی تی اسکن، ام آرآی 

یا سایر آزمون های تشخیصی را تجویز کند.

   خستگی: خستگی عالمت مبهم دیگری 
است که ممکن است در مردان به سرطان مربوط 
باشد. البته بسیاری از مشکالت دیگر هم می تواند 
باعث خستگی شود. خستگی نیز مانند تب هنگامی 
رخ می دهد که سرطان گسترش پیدا کرده باشد 
اما در برخی سرطان ها مانند سرطان خون یا 
لوسمی یا بعضی سرطان های معده یا روده بزر 
ممکن است در همان ابتدای بیماری بروز کند. 
اگر احساس خستگی شدید دارید و با استراحت 
بهتر نمی شوید، به پزشکتان مراجعه کنید. پزشک 
ضمن معاینه شما وجود سایر عالئم را هم جستجو 
می کند تا علت خستگی شما را بیابد و درمان 

الزم را تجویز کند.

  سرفه مداوم: سرفه عالمت شایعی در 
سرماخوردگی، آنفلوانزا و حساسیت هاست و 
نین ممکن است عارضه جانبی برخی داروها  هم
باشد اما هر سرفه طوالنی مدتی- یعنی سرفه ای 
که بیش از 4-3 هفته طول بکشد- را نباید نادیده 
گرفت و برای بررسی آن باید به پزشک مراجعه 
کرد. سرفه طوالنی مدت عالوه بر سرطان ممکن 
است نشانه بیماری های دیگری مانند برونشیت 
مزمن یا بازگشت محتویات اسیدی معده به مری 
)ریفالکس( باشد. پزشک سابقه پزشکی شما را 
خواهد گرفت، گلویتان را معاینه خواهدکرد، 
کارکرد ریه تان را بررسی خواهد کرد و به خصوص 

اگر سیگاری باشید، ممکن است رادیوگرافی 
قفسه سینه را هم تجویز کند. هنگامی که علت 
سرفه مشخص شد، پزشک طرح درمانی برای 

شما تعیین خواهد کرد.

10  اشکال در بلع: برخی مردان از اشکال در 
بلع شکایت می کنند. آنها در طول زمان ممکن 
ییر دادن رژیم غذایی شان و مصرف  است با ت
مواد غذایی نرم تر و مایع سعی کنند بر این مشکل 
غلبه کنند، مثال سو بخورند اما اشکال در بلع 
می تواند نشانه سرطان های گوارش ازجمله سرطان 
مری باشد. اگر در بلعیدن غذا مشکل دارید، به 
پزشکتان اطالع بدهید. پزشک پس از گرفتن 
شرح حال و سابقه پزشکی شما ممکن است 
نین ممکن  رادیوگرافی قفسه سینه تجویز کند. هم
است شما را به متخصص گوارش ارجاع دهد 
تا با اندوسکوپی فوقانی مری و بخش باالیی 

دستگاه گوارشتان موردبررسی قرار گیرد.

ییرات  ییرات پوست: شما نه تنها باید از ت 11  ت
در خال هایتان آگاه باشید )که نشانه شناخته شده 
ییر در  سرطان پوست بالقوه است( بلکه هر ت
نین  رن پوست را باید موردتوجه قرار دهید. هم
ایجاد زخم و خونریزی ناگهانی از پوست و 
پزشک  به وسیله  باید  هم  شدید  پوسته ریزی 
موردبررسی قرار گیرد. مشکل است گفت تا چه 
ییرات پوست  مدت باید صبر کرد و به مشاهده ت
ادامه داد و سپس به پزشک مراجعه کرد، اما اغلب 
کارشناسان می گویند بیشتر از چند هفته نباید منتظر 
بمانید. پزشک از شما شرح حال دقیقی خواهد 
گرفت و معاینه جسمی دقیقی انجام خواهد داد. 
نین ممکن است برای رد کردن احتمال سرطان  هم

نمونه برداری بافتی از پوست را تجویز کند.

یرمعمول:  هور خون در قسمت های     12
اگر در بخشی از بدنتان که به طورمعمول خونریزی 
نمی کند، خون مشاهده کردید باید به پزشکتان 
مراجعه کنید. اگر شروع به سرفه کردن و باال 
آوردن خلط خونی کنید، خون در مدفوعتان ظاهر 
شود یا ادرارتان خونی باشد، مراجعه به پزشک 
الزم است. توجه داشته باشید نسبت دادن وجود 
خون در مدفوع به بواسیر )هموروئید( اشتباه 
است. این خونریزی ممکن است نشانه سرطان 
روده بزر باشد. پزشک شما در مورد عالئمتان 
سوال خواهد کرد. ممکن است آزمایش هایی 
مانند کولونوسکوپی )اندوسکوپی روده بزرگی 
با استفاده از یک لوله انعطاف پذیر که بر سر آن 
هدف  کند.  توصیه  را  شده(  نصب  دوربینی 
کولونوسکوپی یافتن نشانه های سرطان یا ضایعات 
پیش سرطانی )که ممکن است بعدها به سرطان 
تبدیل شوند( و نیز هر ضایعه دیگری باشد که 

باعث خونریزی شده است.

ییرات دهان: اگر سیگار می کشید یا  13  ت
توتون می جوید، به خصوص باید در مورد بروز 
لک های سفید درون دهان یا نقاط سفیدرن 

ییر ممکن  روی زبانتان هوشیار باشید. این ت
ضایعه  یک  »لوکوپالکیا«،  بروز  بیانگر  است 
درنتیجه  است  ممکن  که  باشد  پیش سرطانی 
تحریک شدن مداوم پوشش دهان و زبان رخ 
دهد. این عارضه ممکن است درنهایت به سرطان 

ییرات را باید به پزشک  دهان تبدیل شود. این ت
یا  پزشک  دهید.  اطالع  دندان پزشکتان  یا 
دندان پزشک پس از پرسیدن سوابق پزشکی و 
ییرات، تصمیم خواهد گرفت چه  کارهای  معاینه ت

دیگری الزم است انجام شود.

14  مشکالت ادراری: با افزایش سن مردان، 
دچار شدن به مشکالت ادراری شیوع بیشتری 
پیدا می کند. مردان ممکن است از تکرر ادرار، 
احساس فوریت برای ادرار کردن و احساس 
باقی ماندن ادرار در مثانه و تخلیه نشدن کامل 
آن شکایت داشته باشند. هر مردی با افزایش 
سن ممکن است به این مشکالت دچار شود 
اما توجه داشته باشید این عالئم ممکن است 
به علت سرطان نیز بروز کند، به خصوص اگر 
این عالئم روزبه روز بدتر شوند. پزشک برای 
بررسی اندازه پروستات معاینه انگشتی از راه 
مقعد انجام خواهد داد. پروستات با افزایش 
سن مردان بزر می شود. این بزر شدن به 
علت یک عارضه خوش خیم و غیرسرطانی 

نام »هیپرپالزی خوش خیم پروستات« یا   به 
BPH است. پزشک شما ممکن است آزمایش 
اختصاصی  آنتی ژن  اندازه گیری  برای  خون 

پروستات یا PSA را تجویز کند.
ینی است که به وسیله غده پروستات  PSA پروت
تولید می شود. این آزمایش برای کمک به تعیین 
امکان وجود سرطان پروستات مورداستفاده 
قرار می گیرد. اگر پزشکتان در معاینه متوجه 
 PSA ناهنجاری های پروستات شود یا میزان
از حد طبیعی باالتر باشد، شما را به متخصص 
)اورولوژیست(  تناسلی  ادراری-  مجاری 
نمونه برداری  ارجاع می دهد و ممکن است 

بافتی از پروستات را تجویز کند.

مه: بسیاری از مردان، به خصوص  ها 15  سو
هاضمه  در سنین باالتر هنگامی  که دچار سو
می شوند، به ویژه اگر در خوردن و نوشیدن 
افراط کرده باشند، فکر می کنند دچار »حمله 
نین  هاضمه مداوم هم قلبی« شده اند اما سو
ممکن است نشانه سرطان مری، گلو یا معده 
باشد و باید به پزشک اطالع داده شود. پزشک 
و  کرد  خواهد  سوال  پزشکی تان  سوابق  از 
هاضمه  سو دوره های  درباره  پرسش هایی 
و  شما  شرح حال  اساس  بر  کرد.  خواهد 
پاس هایتان به این پرسش ها پزشک در مورد 
تصمیم  درمان  نحوه  و  الزم  آزمایش های 

خواهد گرفت.
WebMD :منبع

ان که مردان نادی می گیرن مت سر شنایی با  

ر ب ب نتان ر با به م ر و تی 
بسیاری از مردان از رفتن نزد پزشک برای چکا ازجمله چکا های سرطان اکراه دارند اما مراقبت معمول پیشگیرانه می تواند سرطان و سایر بیماری ها را در مراحل اولیه کش کند یعنی در 

 ترجمه: 
یی ی ی

زمانی که گزینه های بیشتری برای درمان و بخت بیشتری برای عال وجود دارد، برخی مردان به  جز به خاطر همسرشان نزد پزشک نمی روند.
ا سرطان به پزشک مراجعه کنند. کارشناسان می گویند مردان می توانند با هوشیار بودن در مورد برخی از  لب موارد خانم ها هستند که به همسرشان فشار می آورند تا برای چکا از ل در ا

عالئم سرطان که بیانگر نیاز فوری به مراجعه به پزشک است، نفع بسیاری به خود برسانند.
یم به امکان وجود سرطان اشاره کنند. برخی دیگر از عالئم مبهم تر هستند. برای  برخی از این عالئم سرطان در مردان اختصاصی هستند. این عالئم بخش های معین بدن را دربرمی گیرند و ممکن است به طور مست

مثال دردی که در بخشی از بدن احسا می شود، ممکن است علل گوناگونی داشته باشد اما حتی در مورد این عالئم بدون مراجعه به پزشک احتمال سرطان را مدنظر قرار ندهید.

م مرد د  شماره هفتصدویک   سیزده بهمن نودوهفت



ایمنی درمانی روشی است 
که در آن از بخش هایی از 
دستگاه ایمنی برای مقابله با 
بیماری هایی مانند سرطان 

می شود. استفاده 
ایمنی درمانی به چند روش می تواند انجام 

ازجمله: شود، 
 تحریک دستگاه ایمنی برای کار شدیدتر یا 
زیرکانه تر برای حمله به سلول های سرطانی
 دادن اجزای دستگاه ایمنی به بیمار مانند 
ین های دستگاه ایمنی )آنتی بادی ها( که  پروت
در آزمایشگاه ساخته شده اند و پاس ایمنی 

تشدید می کنند. را 
»درمان  را  ایمنی درمانی  انواع  از  برخی 
هم  »زیست درمانی«  یا  زیست شناختی« 

می نامند.
ایمنی درمانی در چند دهه گذشته به بخش 
مهمی از درمان برخی از انواع سرطان تبدیل 
شده است. دانشمندان اکنون در حال تحقیق 
هستند  ایمنی درمانی  جدیدتر  انواع  درباره 
درمان  بر چگونگی  تحقیقات  این  نتایج  و 

سرطان در آینده تاثیر خواهد گذاشت.
درمان هایی  شامل  سرطان  ایمنی درمانی 
عمل  متفاوت  شیوه های  به  که  می شود 
بدن  ایمنی  دستگاه  آنها  از  برخی  می کنند. 
درمان های  می کنند.  تقویت  به طورکلی  را 
دیگر دستگاه ایمنی را طوری تعلیم می دهند 
که به طور اختصاصی به سلول های سرطانی 

کند. حمله 
ایمنی درمانی در برخی از انواع سرطان بهتر 
از  برخی  در  می کند.  عمل  انواع  سایر  از 
و  تنهایی  به  ایمنی درمانی  از  انواع سرطان 
در برخی دیگر از ایمنی درمانی همراه سایر 

انواع درمان استفاده می شود.

؟ ن چه کا  کن ای ا  دست
اندام ها،  از  مجموعه ای  ایمنی  دستگاه 
به  که  است  موادی  و  ویژه  سلول های 
سایر  و  عفونت ها  مقابل  در  بدن  حفاظت 
بیماری ها یاری می رسانند. سلول های ایمنی 
و این مواد در سراسر بدن حرکت می کنند 
تا بدن را مقابل میکروب های عامل عفونت 
نین  محافظت کنند. این سلول ها و مواد هم
سرطان  برابر  در  محافظت  به  راه  چند  از 

می کنند. کمک 
دستگاه ایمنی رد همه موادی را که در بدن 
به طور طبیعی تولید می شوند، دنبال می کند. 
هر ماده جدیدی که وارد بدن شود و دستگاه 
ایمنی آن را نشناسد، وضعیت هشدار ایجاد 
می کند و باعث می شود دستگاه ایمنی به آن 
دارای  میکروب ها  مثال،  برای  کند.  حمله 
ین ها هستند که به  موادی مانند برخی پروت
طور طبیعی در بدن یافت نمی شوند. دستگاه 
»بیگانه« می انگارد و به  این مواد را  ایمنی 
آنها حمله می کند. این پاس ایمنی می تواند 
سلول های  و  میکروب ها  مانند  چیزی  هر 
خارجی  مواد  این  حاوی  که  را  سرطانی 

کند. نابود  هستند، 
دستگاه ایمنی در مقابله با سلول های سرطانی 
این  علت  دارد.  پیش  در  سخت تری  کار 
می شود  شروع  هنگامی  سرطان  که  است 
ییر می کنند که رشدی  که سلول ها طوری ت
ایمنی  دستگاه  می کنند.  پیدا  کنترل ناپذیر 
همیشه نمی تواند سلول های سرطانی را به 

کند. شناسایی  بیگانه  عنوان 
به  ایمنی  دستگاه  توانایی  که  است  آشکار 
تنهایی برای مقابله با سرطان محدودیت هایی 
دارد زیرا بسیاری از افرادی که دستگاه ایمنی 
سالمی دارند، هنوز دچار سرطان می شوند.
گاهی دستگاه ایمنی سلول های سرطانی را 
به این علت به عنوان بیگانه شناسایی نمی کند 
که این سلول ها تفاوت زیادی با سلول های 
ایمنی  دستگاه  هم  گاهی  ندارند.  طبیعی 
می کند،  شناسایی  را  سرطانی  سلول های 
که  نیست  کافی  آنقدر  ایمنی  پاس  اما 
نابود کند. از طرف  سلول های سرطانی را 
است  ممکن  سرطانی  سلول های  دیگر، 
موادی از خود آزاد کنند که دستگاه ایمنی 

را مهار کنند.
وضعیت،  این  با  مقابله  برای  پژوهشگران 
راه هایی یافته اند که به دستگاه ایمنی برای 
شناسایی سلول های سرطانی و تقویت پاس 
سرطانی  سلول های  تا  کنند  کمک  ایمنی 

نابود شوند.

ن ای ای  ا کردن تر
یکی  دانشمند  دو  پیش  سال   20 حدود 
 ،T  سلول های ژاپنی  دیگری  و  آمریکایی 
که  را  ایمنی،  دستگاه  سلول های  از  نوعی 

به عوامل بیماری زا حمله می کنند، بررسی 
می کردند. پژوهش های این دو دانشمند در 
واقع درباره سرطان نبود. آن دو در تالش 
بودند که دریابند سلول های  T چطور کار 
یک  دانشمند  دو  این  از  یک  هر  می کنند. 
 T  مولکول شیمیایی را بر سط سلول های
یافتند که تا آن هنگام کشف نشده بود. یک 
مولکول PD- و دیگری CTLA-4 نامیده 
شدند. این دانشمندان دریافتند هنگامی که 
این دو مولکول تحریک می شوند، مانع از 
حمله سلول های T به عوامل بیگانه خواهند 
در  را  »ترمز«  نقش  دیگر،  عبارت  به  شد. 

انجام می دهند. پاس دفاعی 
که  افتادند  فکر  این  به  دانشمند  دو  این 
انداختن  کار  از  برای  شیوه ای  می توان  آیا 
آیا  کرد  پیدا  شیمیایی  مولکول های  این 
می تواند  مولکول ها  این  کردن  غیرفعال 
ترمزها«  شدن  »آزاد  اصطالح  به  باعث 

طور  به  وادارد  را   T سلول های  و  شود 
کنند  حمله  بیماری زا  عوامل  به  موثرتر 
آزمون  سال  چند  از  پس  پژوهشگران  این 
و خطا درنهایت داروهایی را یافتند که این 
مولکول های شیمیایی را مهار می کردند. در 
مرحله بعد آزمایش های حیوانی انجام شد تا 
معلوم شود آیا این داروها در موش های دچار 
سرطان می توانند به سلول های  T در حمله 
به سلول های سرطانی کمک کنند آزمایش ها 

نشان داد این داروها واقعا موثرند اما موثر 
بودن این داروها در حیوانات آزمایشگاهی 
لزوما به معنای موثر بودن آنها در انسان ها 
نیست. سابقه یک قرن تالش در این زمینه 
بسیاری از دانشمندان را درباره اینکه بتوان 
که  کرد  تحریک  طوری  را  ایمنی  دستگاه 
با سرطان مبارزه کند، مشکوک کرده بود.

تن ر ز  ی  ای  دا
شرکت های  عالقه  توانستند  دانشمندان 
در  سرمایه گذاری  برای  را  داروسازی 
موفق  درنهایت  و  کنند  جلب  زمینه  این 
گروه  از  دارو  نخستین  تایید  با  اما  شدند 
جدید »مهارکننده های ایست ایمنی« به نام 
به وسیله    )Ipilimumab( ایپیلیموماب 
نوع  برای  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
که  »مالنوم«  پوستی  سرطان  انتشاریافته 
منشا  پوست  رنگدانه ای  سلول های  از 

تحولی  میالدی   20 سال  در  می گیرد( 
وجود  به  سرطان  ایمنی درمانی  زمینه  در 
دنبال  برانگیخت  را  پژوهشگران  و  آورد 
ین های  پروت که  بگردند  دیگری  داروهای 
ایست دهنده پاس ایمنی یا همان »ترمزهای 
تحقیقات  این  دهند.  قرار  را هدف  ایمنی« 
نام  به  رده  این  در  دارو  دومین  تولید  به 
نیولوماب )Nivolumab( انجامید که به 
برای  ایپیلیموماب  با  مکمل  درمان  عنوان 

درمان نوع انتشاریافته سرطان پوستی مالنوم 
از  نوعی  در  مکمل  درمان  عنوان  به  نیز  و 
سرطان ریه و درمان خط دوم برای درمان 

سرطان مثانه به کار می رود.
ایمنی درمانی در  به نظر می رسد شیوه های 
شده اند.  سرطان  درمان  باعث  افراد  برخی 
درمانی  این شیوه جدید  است  بعید  گرچه 
نظر  به  کند،  عالج  را  سرطان  انواع  همه 
بیماران  از  فزاینده ای  شمار  برای  می رسد 

دارای سرطان سودمند باشد.

ان ا سر ن د ای ا  ا
انواع اصلی ایمنی درمانی مورداستفاده برای 

درمان سرطان شامل این موارد می شوند:
پادتن های  مونوکلونال  آنتی بادی های   .1
: این مواد گونه های ساخته شده  تک دودمانی
ایمنی  دستگاه  ین های  پروت آزمایشگاه  در 
هستند. آنتی بادی های مونوکلونال در درمان 

سرطان بسیار سودمند هستند زیرا برای حمله 
سرطانی  سلول  از  ویژه ای  بسیار  بخش  به 

طراحی شده اند.
دستگاه ایمنی همیشه در شناسایی سلول های 
آنتی بادی های  نیست.  کارآمد  سرطانی 
مونوکلونال با اتصال به سلول های سرطانی 
باعث آشکار شدن بیشتر آنها برای دستگاه 
این  توانایی  به این ترتیب  ایمنی می شوند و 
دستگاه را در مبارزه با سرطان تقویت می کنند.
مونوکلونال  آنتی بادی های  از  برخی 
داروهای  به  که  می شوند  طراحی  طوری 
شیمی درمانی یا مواد رادیواکتیو ضدسرطان 
سبند. این آنتی بادی متصل به دارو یا مواد  ب
اختصاصی  طور  به  درعین حال  رادیواکتیو 

این  به  و  می چسبد  سرطانی  سلول های  به 
نابودی  در  رادیواکتیو  ماده  یا  دارو  تاثیر 
این  می یابد.  افزایش  سرطانی  سلول های 
شیوه مولکول ها برای درمان انواع متفاوتی 
از سرطان به کاررفته و پژوهشگران در حال 
انواع  درمان  برای  آن  از  استفاده  بررسی 

از سرطان ها هستند. بیشتری 
ایمنی:  ایست  مهارکننده   .2
دستگاه   )checkpoint inhibitor(
یا  ترمزها  از  مجموعه ای  دارای  ما  ایمنی 
می شوند  مانع  که  است  »ایست دهنده ها« 

واکنش ایمنی سلول های سالم را بکشد.
توانایی  این  از  سرطانی  سلول های  گاهی 
استفاده می کنند  ترمز کردن پاس ایمنی سو
سلول های  به صورت  استتار خودشان  با  و 

طبیعی از دفاع بدن می گریزند.
به  ترمزها  این  کردن  مهار  با  داروها  این 
سلول های  به  موثرتر  حمله  و  شناسایی 

بالینی  آزمایش  می رسانند.  یاری  سرطانی 
داروهای مهارکننده ایست ایمنی برای انواع 
متفاوتی از سرطان در جریان است. افراد دچار 
مالنوم،  پوستی  سرطان  انتشاریافته  اشکال 
و  سر  سرطان  مثانه،  سرطان  ریه،  سرطان 
گردن و سرطان لنفاوی از نوع »هوچکین« 
با این داروها درمان شده اند و نتایج خوبی 

به دست آمده است.
3. واکسن های سرطان: واکسن ها موادی 
هستند که آنها را وارد بدن می کنند تا پاس 
ایمنی ضدبرخی بیماری ها برانگیخته شود. 
گرچه معموال فکر می کنیم واکسن ها را به 
افراد سالم می دهند تا به پیشگیری از عفونت 
می توان  را  واکسن ها  برخی  شود،  کمک 

درمان سرطان  یا  پیشگیری  به  برای کمک 
کرد: استفاده 

واکسن های  پیشگیری:  واکسن های  ال 
سنتی  واکسن های  با  سرطان  پیشگیری 
نوع  این  در  دارند.  بیشتری  شباهت 
وارد  »آنتی ژن«  یا  »پادگن«  نام  به  واکسن 
تحریک  را  ایمنی  دستگاه  و  می شود  بدن 
واکسن هایی  چنین  شاخص  نمونه  می کند. 
 )HPV( واکسن ضدویروس پاپیلوم انسانی
است. برخی از سویه های این ویروس نقش 
اصلی را در ایجاد سرطان های دهانه رحم، 
تزریق  دارند.  سرطان  دیگر  انواع  و  مقعد 
واکسن ضدHPV با جلوگیری از ابتال به 
این ویروس از این سرطان ها هم پیشگیری 

می کند.
واکسن های  درمانی:  واکسن های   
درمانی به سلول های T )یکی از سلول های 
دفاعی بدن( کمک می کنند تا سلول سرطانی 
معینی را شناسایی و نابود کنند. واکسن های 
نین ممکن است برای افزایش  درمانی هم
میزان پادتن ها یا آنتی بادی ها )که مهاجمان 
برای  شوند.  طراحی  می کنند(  نابود  را 
سرطان  برای  درمانی  واکسن  یک  مثال 
پیشرفته لوزالمعده در دست آزمایش روی 

انسان هاست.
 T سلول های  با  ایمنی درمانی   .4
شیوه  این  انتخا شده:  یا  مهندسی شده 
از  یکی  که   T سلول های  تقویت  برای 
سلول های کلیدی در دستگاه ایمنی هستند، 
به کار می رود. اساس این روش این است 
تومور  به  برای حمله  T که  که سلول های 
خارج  بدن  از  شده اند،  آن  وارد  سرطانی 
انواع  از  کدام  یک  دهند  تشخیص  و  کنند 
آنها بیشترین توانایی مهار رشد سرطان را 
 T دارد. هنگامی  که این زیرگروه سلول های
مشخص شدند، با مهندسی ژنتیکی ژن هایی 
را وارد آنها می کنند که باعث قوی تر شدن 
آنها می شوند. بعد این سلول های تقویت شده 

را وارد بدن می کنند.
هم  شیوه  این  از  استفاده  برای  پژوهش ها 
برای درمان سرطان ها امیدبخش بوده است. 
را  دارو  دو  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
برای دو  استفاده می کنند  این روش  از  که 
نوع از سرطان خون و سرطان لنفاوی تایید 

کرده است.
یراختصاصی: این  5. ایمنی درمانی های 
ایمنی را به شیوه ای کلی  درمان ها دستگاه 

می کنند. تقویت 
گرچه روش های ایمنی درمانی سرطان وارد 
نظر  در  باید  از شکوفایی شده اند،  دورانی 
داشت که هم تاثیربخشی این داروها و هم 
به فرد دیگر  از فردی  عوارض جانبی شان 
متفاوت است. بنابراین در آینده شاید الزم 
باشد ایمنی درمانی بر اساسی »شخصی شده« 
برحسب خصوصیات ژنتیکی هر بیمار معین 

برای درمان به کار برود.

ان نی درمانی سر دربار ای

ن ود ب ا  ا  سرکو سرطان با د
ر  ک  

ه ی 

م سر د

ته  ه  نی درمانی در چن د
ی   ی  درمان بر به بخ م
ست  ه  نو سرطان  
ا   کنون در  ن  ن ن د
نی درمانی  ر  نو  درباره 
ات بر  تن  نتا  
ه  ن چگونگی درمان سرطان در 
ت و  ر  ا

ا ری ی  ساب  ان   سر
کارتر،  جیمی  درمان سرطان  داروهای جدید  موفقیت  نمونه  بهترین  شاید 
20 میالدی دچار  رئیس جمهور سابق آمریکا با آنها باشد. کارتر در سال 4
ز او هم انتشار پیدا کرده  سرطان پوستی مالنوم تشخیص داده شد که به م
بود و پزشکان پیش بینی می کردند او بیش از چند ماه زنده نماند. پزشکان به 
عنوان آخرین چاره یکی از این داروهای تقویت کننده دستگاه ایمنی را به او 
ز او محو شدند. کارتر هنوز زنده  دادند و در کمال شگفتی توده سرطانی در م

20 میالدی در 94 سالگی آخرین کتابش را منتشر کرد. است و در سال 8
به نظر می رسد پیشرفت ها در این نوع ایمنی درمانی سرطان باعث شد این 
دو پژوهشگر آمریکایی و ژاپنی که راهگشای این شیوه درمانی بودند، برنده 

20 میالدی شوند. جایزه نوبل پزشکی سال 8

ا ن د ه ای ی تا
دارد. ویلیام  برای درمان سرطان سابقه ای طوالنی  ایمنی  پاس  از  استفاده 
89 میالدی شروع به تزریق باکتری ها به  کولی، جراح نیویورکی در سال 
بیماران دچار تومور سرطانی کرد، با این امید که واکنش ایمنی برانگیخته شده 
به وسیله عفونت بر تومور هم تاثیر بگذارد و آن را از بین ببرد. پزشکان پیش 
از کولی، متوجه شده بودند در موارد نادری سرطان بیماران پس از دچار 
شدنشان به عفونت فروکش می کند و کولی می خواست از این امکان برای 
اما همان طور که گفتیم رابطه دستگاه ایمنی و  درمان سرطان استفاده کند 
سرطان به این سادگی ها نیست. تومورهای سرطانی هم دفاع های بسیاری 
در برابر سالح های قدرتمند ضدسرطان دستگاه ایمنی ما دارند، مثل پنهان 
شدن و استتار که مانع از آن می شود که سلول های T آنها را بیابند و پاس 
مولکول های  سرطانی  سلول های  نین  هم برانگیزانند.  ضدشان  بر  دفاعی 
ینی بر سط خود ظاهر می کنند که سلول های T اطرافشان را مهار  پروت
می کنند. پژوهش های زیادی در زمینه تولید واکسن سرطان هم انجام شده، 
اما تابه حال تنها یک واکسن درمانی برای سرطان پروستات به تایید سازمان 
یده  غذا و داروی آمریکا رسیده است. استفاده از این واکسن هم شیوه ای پی

و گرانقیمت است.

شماره هفتصد ویک  سیزده بهمن نودوهفت0



انی می شود چه کنیم؟ م ج طرا دچار  با کودکی که هنگا ا

ن انه می ر نی که  ر ن ا ر درد

هر  که  هستید  والدینی  جزو  هم  شما  اگر 
جسمی  متعدد  شکایت های  و  گله  با  روز 
فرزندتان مواجه می شوید و بارها به این دلیل 
به پزشکان متعدد مراجعه کرده ولی هربار 
احتماال  نیافته اید،  قانع کننده ای  دلیل  هی 
احساسات متناقضی را تجربه می کنید. از یک 
طرف، گله و شکایت و اشک های فرزندتان 
که به دلیل درد شدید بر چهره اش نشسته 
بارها  دیگر  طرف  از  و  می کند  نگرانتان 
سونوگرافی،  متعدد،  آزمایش های  انجام 
ام آرآی، سی تی اسکن و... نشان داده هی 
از  فرزندتان  و  ندارد  وجود  خاصی  علت 
نظر جسمی کامال سالم است. این موضوع 
باعث می شود فکر کنید فرزندتان واقعا درد 
ندارد و ادای درد کشیدن را درمی آورد یا 
این مساله شما  در بروز آن غلو می کند و 
این  منشا  راستی  به  می کند.  عصبانی  را 
می شوند  ایجاد  چگونه  چیست  دردها 
آیا واقعی هستند برخورد درست والدین 
را  شما  این شماره  در  باشد  باید  چگونه 
با اختالل جسمانی سازی که اختاللی نسبتا 
بین کودکان و نوجوانان است، آشنا  شایع 
می کنیم و به این سواالت پاس می دهیم. 

؟ ا سازی چی ت  ا
شکایات  شامل  جسمانی سازی  اختالل 
دستگاه های  در  که  است  متعددی  جسمی 
ممکن  و  می شوند  ایجاد  مختلفی  عضوی 
است ماه ها و حتی سال های متمادی ادامه 
یابند و سبب تخریب جدی در عملکرد افراد 
شوند اما هی علتی برای آنها پیدا نشود. در 
کودکان، عالمت های گوارشی مثل دل درد و 
تهوع و عالمت های شبه عصبی مثل سردرد 
و سرگیجه شایع تر است. مهم ترین نکته این 
است که هی یک از این عالئم با معاینات 
جسمی و بررسی های آزمایشگاهی به طور 

نیست.  قابل توجیه  کامل 

دن  ن ب د ر به د ا د ت یا ک
؟  کن

نکته ای که والدین باید به آن توجه داشته 
این  به  مبتال  کودک  که  است  این  باشند 
را  آنها  فریب  قصد  وجه  هی  به  اختالل 
است.  واقعی  کامال  او  برای  درد  و  ندارد 

این کودکان گاهی، تهوع و استفراغ، تنگی 
نفس، دل درد، سردرد، کمردرد و سرگیجه را 
تجربه می کنند و این دردها مخصوصا وقتی 
که علتش پیدا نمی شود، آنها را می ترساند 
و اغلب برایشان این معنا را دارد که مبتال 
و  ناشناخته و خطرناکی هستند  بیماری  به 
همین مساله باعث می شود برای تشخیص، 
والدین شان را دائم از مطبی به مطب دیگر 

بکشانند. 

ا سازی د چه  ت  ا
د؟ تر دی  ش رادی بی ا

این اختالل  از پسران دچار  بیشتر  دختران 
می شوند. جسمانی سازی رابطه معکوسی با 
موقعیت اجتماعی و تحصیلی دارد، به طوری 
کم درآمد  و  کم سواد  بیماران  در  اغلب  که 
صفات  برخی  روان شناسان  می کند.  بروز 
شخصیتی مانند دوری گزینی )کودکانی که 
ارتباط با دیگران را دوست ندارند و تنهایی را 
ترجی می دهند(، پارانویا )کودکانی که دائم 
ظن دارند(، خودآسیب رسانی  به دیگران سو
دخیل  اختالل  این  بروز  در  را  وسواس  و 

دانسته اند. 
جسمانی سازی  اختالل  رفتاری  دیدگاه 
والدین،  رفتارهای  که  دارد  تاکید  این  بر 
آداب  و  خانواده  اعضای  از  سرمشق گیری 
و رسوم فرهنگی و اخالقی ممکن است به 
برخی از کودکان بیاموزد که بیش از سایرین 
در  متاسفانه  کنند.  به جسمانی سازی  اقدام 
برخی فرهن ها به درد روانی اهمیت چندانی 
داده نمی شود و کودک به طور ناخودآگاه 
شدید  درد  از  وقتی  فقط  می شود  متوجه 
شنیده  صدایش  می کند،  شکایت  جسمی 
می شود و این مساله در او تقویت می شود 
که درد جسمانی مهم تر از درد روانی است 
و وقتی درد جسمی مطرح است، دیگران 
بیشتر به او توجه می کنند. داده های ژنتیک 
نیز نشان داده دست کم در برخی خانواده ها 
انتقال اختالل جسمانی سازی اجزای ژنتیک 

داشته است. 

ی د برابر  ا  ا 
ا سازی  کن  دک که  ک

؟ چه بای باش
را  اختالل  این  به  مبتال  افراد  مدت ها  تا 
افرادی دروغگو که تظاهر به بیماری می کنند، 
از نخستین  می دانستند. »زیگموند فروید«، 
روان شناسانی بود که نیاز به شیوه های درمانی 
و ارائه یک رویکرد جامع در این زمینه را 

مبنا  این  بر  را  روانکاوی  و  کرد  احساس 
گذاشت و این اختالل را »هیستریا« نامید. 
او نشان داد اختالل جسمانی سازی به جای 
اینکه جسمانی باشد، روانی است زیرا هی 
نابهنجاری جسمانی ای وجود ندارد که بتواند 

شکایت جسمانی را توجیه کند. 
این  عکس العمل  بدترین  می دانیم  امروزه 
نگران  والدین،  عنوان  به  نیز  ما  که  است 
و مضطرب شویم چون اضطراب ما باعث 
نگران  و  بترسد  بیشتر  فرزندمان  می شود 
فکر  که  شود  ناشناخته ای  بیماری  عواقب 
می کند هی کس قادر به تشخیص آن نیست 
از  است.  بدتر شدن  و روزبه روز در حال 
طرفی، گفتن این حرف به کودک که هی 
اصال  و  ندارد  درد وجود  این  برای  دلیلی 
دردی وجود ندارد، به کودک حس رهاشدگی 
با  باید  والدین  می دهد.  بودن  بی اهمیت  و 
کودک همدلی کنند و به او اطمینان بدهند 
مشکل جسمی بزرگی که تهدید کننده باشد، 
کودکان  معموال  که  آنجا  از  ندارد.  وجود 
استرس را جسمانی سازی می کنند، شناختن 
منبع استرس و برطرف کردن آن می تواند 

باشد.  کمک کننده 
از سوی دیگر، ممکن است منشا استرس 
خود والدین باشند، مثال کودکی که همیشه 
زمان امتحانات عالئمی مثل سردرد و دل درد 
را بروز می دهد، ممکن است نگران کم شدن 
نمره و واکنش والدینش به این موضوع باشد. 
بنابراین والدین باید به رفتارهای خودشان و 
محیط مدرسه )معلم، مدیر و همکالسی ها( 
واقعا  کودک  است  ممکن  کنند.  دقت  نیز 
نداند تحت استرس است و منشا استرس 
را نشناسد. اگر منبع استرس، بیرونی نیست 
کودک  تصورات  و  افکار  در  آن  منشا  و 
است، مثال ترس از مر یا ترس از هیوال، 
و خودآرام سازی  عمیق  تنفس  تکنیک های 
نیز  موارد  این  در  واقع خواهند شد.  موثر 
اینکه »هیوال وجود  برخی والدین با گفتن 
ندارد« یا اینکه »تو حاال حاالها قرار نیست 

بمیری، پس بهش فکر نکن«، سعی در آرام 
کردن کودک دارند، غافل از اینکه این جمالت 
فقط باعث می شوند کودک فکر کند، آن طور 
که باید درک نشده و این موضوع را بدتر 
بهتر  این،  مثل  می کند. والدین در مواردی 
است بگویند: »می فهمم که این فکر چقدر 
می تونه اذیت کننده باشه، بیا ببینیم چه دالیلی 
وجود داره که باعث شده بهش فکر کنی یا 
رو  مخالفش  دالیل  می تونیم  چطور  ببینیم 

پیدا کنیم« و جمالتی از این قبیل. 

ا سازی چ  ت  ا
د؟ ان  ش د

اختالل  به  مبتال  کودکان  درمان   
جسمانی کردن، با چالش هایی همراه 
است. یکی از مهم ترین چالش ها، 
اغلب  است.  والدین  پذیرش 
دلیل جسمانی درد  والدین وقتی 
نمی شوند،  متوجه  را  فرزندشان 
را  جسمانی سازی  تشخیص 
اولین  و  نمی پذیرند  راحتی  به 
دنبال  که  است  این  برخوردشان 

راه های تشخیصی و پزشکی 
این  و  بگردند  دیگر 

کار را بارها تکرار 

می کنند. درواقع درمان از زمانی آغاز می شود 
اولیه  مراقبت های  که یک پزشک، مسوول 
بیمار باشد. وقتی بیش از یک پزشک درگیر 

درمان باشد، بیمار نمی تواند به طور 

برایش  که  کاری  کند  پیدا  اطمینان  کامل 
انجام می شود درست است یا نه. 

روان درمانی، هم فردی و هم گروهی، در درمان 
این اختالل برای کودکان و بزرگساالن به کار 
می رود. در جریان روان درمانی به بیمار 
کمک می شود با نشانه هایش کنار 
خود  پنهان  هیجانات  بیاید، 
را ابراز کند و راهبردهای 
ابراز  برای  دیگری 
بیابد.  احساساتش 
ورت  ص در 
ودن  ب راه  هم

بیماری های 
و  راب  اضط

افسردگی، 
اسب  ان من درم
اختالالت  این 
طور  به  نیز 
انجام  همزمان 

می گیرد. 

ی ا ر ا  دکتر  هانی 
ود   ی  ی ا با ان ش

وان نو

ا کود به طور  ن  ر ی  در بر
تی  درد  ود  ه می  اه متو ود نا
ن  گر د ت کن ا

تر ب
درد  ه ا م

ست نی  ر  درد ر انی م 

؟   ا بی ارز بودن می کنن ی کودکان ا چرا بر

رن ان ر با ب ن ر ت ن   با 
عزت نفس زاییده ذهن خود 

ایی  یه   
ی ا بالی وان ش

کودکان نیست ، بلکه والدین 
در  آن  پرورش دهنده 
فرزندانشان هستند.  از این 
رو، مادران و پدران که مهم ترین تاثیر را بر 
زندگي کودکان مي گذارند ، وظیفه دارند به 
فرزندان خود کمک کنند تا آنها همواره و 
بدون هی قیدوشرطی از وجود خود احساس 
همیشه  و  کرده  سربلندي  و  غرور 
عزت نفس شان را در زندگی حفظ کنند.  این 
امر زماني محقق مي شود که به فرزندانمان 
نشان دهیم که بي همتا و داراي ویژگي هاي 
خاص و منحصربه فردی هستند و شایستگي 
و توان کامیابي در تحصیل و زندگي را دارند. 

دکم بی  د  ای ک ی 
کودکی که عزت نفسش پایین است آرزو دارد 
جای شخص دیگری باشد ، احساس بی ارزش 
بودن می کند ، از خود به طور منفی یاد می کند ، 
خودانتقادگر است ، در تصمیم گیری مشکل 
دارد ، نسبت به آینده بدبین است ، ستیزه جو 
است ، در برخورد با دوستانش اعتمادبه نفس 
ندارد ، خیلی زود تالش و پشتکارش را از 
دست می دهد و توانایی های خود را دست کم 

می گیرد.

ی  ا  برا ت  
ان رز   د 

1. هر روز فرزندتان را در آغوش بگیرید و 
نقاط قوت و ویژگي هاي  همیشه خوبي ها، 

مثبت را در او جستجو کنید. 

2. به حرف و درددل فرزندتان خوب گوش 
را  جمله هایش  یا  قطع  را  او  حرف  دهید.  

کامل نکنید.  
به همه حرف هاي او و احساسي که در آن 
نهفته است، توجه کنید.  اهمیت قائل شدن 
براي فرزندتان سبب مي شود تا بتوانید رابطه اي 

صمیمانه و عاطفي با او برقرار کنید. 
بدهید که  فرزندتان فرصت  به  3. همیشه 
آن  از  تا  کند  اصالح  را  اشتباهش  و  خطا 
از  شروعی  نقطه  عنوان  به  و  بگیرد  درس 

آن استفاده کند. 
4. موفقیت هاي فرزند خود را هرچند کوچک 
و ناچیز تشویق کنید و این رفتار نادرست 
را که فرزندتان را با فرزند دیگران مقایسه 

کنید، کنار بگذارید.
5. وقتي فرزندتان با شما صحبت مي کند، 
از  یکي  زیرا  بدهید  را  پاسخش  حتما 
وقت  که  است  این  هدیه ها  ارزشمندترین 

خود را در اختیار او بگذارید. 
نادیده گرفتن حرف ها و درددل هاي فرزندتان 

باعث مي شود احساس کند فرد بي ارزش و 
بي مقداری است.  

6. همیشه این فکر را به فرزندتان القا کنید 
که »مي دانم تو از پس انجام دادن هر کاری 
برمي آیي« و اگر خطایي از او سر زد، فرصت 

عذرخواهی کردن به او بدهید.  
عبارت هاي  و  کلمه ها  بردن  کار  به  از   .7
»تو  مثل  برچسب هایی  زدن  و  توهین آمیز 
به  خطاب  در  نمي خوري«  دردي  هی  به 

فرزندتان جدا خودداري کنید.  

ای ک  ی  ت ت د د 
ه با   ب  

وقتی فرزند ما موفقیتی کسب می کند و ما می گوییم: 
»آفرین تو خیلی باهوشی«، بین هوش و موفقیت 
ارتباط مستقیمی در ذهن او ایجاد کرده ایم. در 
صورتی که وقتی او در موضوعی دچار شکست 
می شود ، اولین موردی که زیر سوال می رود ، هوش 
خودش است و این وضعیت او را دچار فقر 
عزت نفس کرده و عملکردش را در طول زمان 
تضعیف می کند.  به عالوه ، وقتی کسی خود را 
با صفتی مثل هوش می شناسد ، تصور می کند 
همه مسائل را می تواند با هوش خود حل کند، 
حال آنکه تجربه بشری می گوید که »هوش ، تنها 
بخشی از راه حل است.« از این رو، وقتی یک نفر 
را دائم با جمالت مربوط به هوش باال تشویق 
کنیم ، به همان میزان ظرفیت پذیرش شکست 
و افزایش عزت نفس را در او کم کرده ایم.  در 
صورتی که بهتر این است که با جمله ای خنثی 
مثل: »آفرین ، راه حل درست را انتخاب کردی« 
فرزندمان را مورد تشویق قرار دهیم.  این جمله ، 
اتفاق جدیدی نیست جز اینکه به فرزندان مان 
یک مورد بدیهی را یاد آوری می کند که برای 

حل مساله ، به راه حل درست فکر کنید.

تر تر    بی ت بی
همه ما می دانیم برای موفقیت باید تالش کرد و 
وقتی تالش با برچسب هایی مثل هوش که همه 
به میزان متعارفی از آن بهره مندیم، درهم بیامیزد ، 
موفقیت را دور از انتظار نخواهد کرد بنابراین 
پیشنهاد می شود برای پرورش عزت نفس در 
فرزندتان مدام از هوش و استعداد او صحبت 
باهوش بودن  نکنید.  کسی که دائم در فکر 
و تیزهوشی و جلو افتادن از رقبایش باشد، 
خواهد  افسردگی  و  شکست  آماده  همیشه 
که  کلماتی  و  از جمالت  آن ،  به جای  بود.  
مفاهیمی مانند تالش، پشتکار، اراده، درس 
گرفتن از شکست و نظایر اینها را در خود 
دارند، استفاده کنید تا به پرورش عزت نفس 

فرزندتان هم کمک کنید.
نمونه  جمله های زیر به تشویق درست فرزندتان 

و باال بردن عزت نف او کمک می کند:
 آفرین ، می بینم که دائم تمرین می کنی تا 

این حرکت ورزشی را انجام بدهی.
برای حل کردن  این همه   وقتی می بینم 
تمرین های درسی ات کار می کنی، به تو افتخار 

می کنم.
 من همیشه به دوستانم گفته ام که پسرم

دخترم خیلی بااراده است و من به او افتخار 
می کنم.

تو تالشت  این است که  برای من مهم   
را کرده ای و هر نتیجه ای بگیری برایم مهم 

نیست و من همیشه دوستت دارم.
 اگر من در زمان قدیم پشتکار تو را داشتم ، 
حتما آدم موفق تری بودم . آفرین به تو و این 

همه تالشی که از خودت نشان می دهی.

رچن  ود ر  ن  ر ا  ت  مو
و کن    کوچ  ناچ 

ان ر با  ن ر تار نادرست ر که  ر
ه کن کنار  ا ن م گر ن د ر

ر بگ

پر ر  شماره هفتصدویک   سیزده بهمن نودوهفت

کنند و این دردها مخصوصا وقتی 
شود، آنها را میترساند 
و اغلب برایشان این معنا را دارد که مبتال 
و  ناشناخته و خطرناکی هستند  بیماری  به 
شود برای تشخیص، 
شان را دائم از مطبی به مطب دیگر 

سازی د چه 
د؟ ش

این اختالل  از پسران دچار  بیشتر  دختران 
سازی رابطه معکوسی با 
بهموقعیت اجتماعی و تحصیلی دارد، بهموقعیت اجتماعی و تحصیلی دارد، بهطوری 
کمدرآمد  و  کمسواد  و  مسواد 
صفات  برخی  شناسان 
گزینی )کودکانی که 
ارتباط با دیگران را دوست ندارند و تنهایی را 
دهند(، پارانویا )کودکانی که دائم 
ظن دارند(، خودآسیبرسانی  ظن دارند(، خودآسیببه دیگران سو ببه دیگران سو
دخیل  اختالل  این  بروز  در  را  وسواس  و 

جسمانیسازی  اختالل  رفتاری  جسمانیدیدگاه  اختالل  رفتاری  یدیدگاه 
والدین،  رفتارهای  که  دارد  تاکید  این  بر 
آداب  و  خانواده  اعضای  از  گیری 
و رسوم فرهنگی و اخالقی ممکن است به 
برخی از کودکان بیاموزد که بیش از سایرین 
در  متاسفانه  کنند.  سازی 
ها به درد روانی اهمیت چندانی 
شود و کودک به طور ناخودآگاه 
شدید  درد  از  وقتی  فقط  شود 
شنیده  صدایش  کند، 
شود و این مساله در او تقویت میشود 
تر از درد روانی است 
و وقتی درد جسمی مطرح است، دیگران 
های ژنتیک 
وادهکم در برخی خانوادهکم در برخی خانوادهها 

مبنا  این  بر  را  روانکاوی  و  کرد  احساس 
گذاشت و این اختالل را »هیستریا« نامید. 
یاو نشان داد اختالل جسمانیاو نشان داد اختالل جسمانیسازی به جای 
اینکه جسمانی باشد، روانی است زیرا هی 
نابهنجاری جسمانیای وجود ندارد که بتواند 

شکایت جسمانی را توجیه کند. 
این  عکسالعمل  بدترین  میدانیم  امروزه 
نگران  والدین،  عنوان  به  نیز  ما  که  است 
و مضطرب شویم چون اضطراب ما باعث 
نگران  و  بترسد  بیشتر  فرزندمان  میشود 
فکر  که  شود  ناشناختهای  بیماری  عواقب 
کس قادر به تشخیص آن نیست  هیکند هیکند هی می
از  است.  بدتر شدن  هو روزبهو روزبهروز در حال 
طرفی، گفتن این حرف به کودک که هی 
اصال  و  ندارد  درد وجود  این  برای  دلیلی 
دردی وجود ندارد، به کودک حس رهاشدگی 
با  باید  والدین  میدهد.  بودن  بیاهمیت  و 
کودک همدلی کنند و به او اطمینان بدهند 
مشکل جسمی بزرگی که تهدیدکننده باشد، 
کودکان  معموال  که  آنجا  از  ندارد.  وجود 
میسازی میسازی میکنند، شناختن  استرس را جسمانی
یمنبع استرس و برطرف کردن آن میمنبع استرس و برطرف کردن آن میتواند 

باشد.  کمککننده 
از سوی دیگر، ممکن است منشا استرس 
خود والدین باشند، مثال کودکی که همیشه 
دلزمان امتحانات عالئمی مثل سردرد و دلزمان امتحانات عالئمی مثل سردرد و دلدرد 
یرا بروز میرا بروز میدهد، ممکن است نگران کم شدن 
نمره و واکنش والدینش به این موضوع باشد. 

میفقط باعث میفقط باعث میشوند کودک فکر کند، آنطور 
که باید درک نشده و این موضوع را بدتر 
بهتر  این،  مثل  یمیمیکند. والدین در مواردی 
است بگویند: »میفهمم که این فکر چقدر 
میتونه اذیتکننده باشه، بیا ببینیم چه دالیلی 
وجود داره که باعث شده بهش فکر کنی یا 
رو  مخالفش  دالیل  میتونیم  چطور  ببینیم 

پیدا کنیم« و جمالتی از این قبیل. 

سازی چ  ا ت  ا
د؟ ش ان  د

اختالل  به  مبتال  کودکان  درمان   
جسمانی کردن، با چالشهایی همراه 
است. یکی از مهمترین چالشها، 
اغلب  است.  والدین  پذیرش 
دلیل جسمانی درد  والدین وقتی 
نمیشوند،  متوجه  را  فرزندشان 
را  جسمانیسازی  تشخیص 
اولین  و  نمیپذیرند  راحتی  به 
دنبال  که  است  این  برخوردشان 

راههای تشخیصی و پزشکی 
این  و  بگردند  دیگر 

کار را بارها تکرار 

بیمار باشد. وقتی بیش از یک پزشک درگیر 
نمیدرمان باشد، بیمار نمیدرمان باشد، بیمار نمیتواند به طور 

رواندرمانی، هم فردی و هم گروهی، در درمان 
این اختالل برای کودکان و بزرگساالن به کار 
یمیمیرود. در جریان رواندرمانی به بیمار 
میکمک میکمک میشود با نشانههایش کنار 
خود  پنهان  هیجانات  بیاید، 
را ابراز کند و راهبردهای 
ابراز  برای  دیگری 
بیابد.  احساساتش 
ورت  ص در 
ودن  ب راه  هم

بیماریهای 
و  راب  اضط

افسردگی، 
اسب  ان من درم
اختالالت  این 
طور  به  نیز 
انجام  همزمان 

میگیرد.

ن گر ند گر ند گر ند گر ند گر د تت کن کن کن کن اااا
تر ترب ترب ترب ب

درددرد ه ا هم ا هم ا م
ستستستست نی نیر نیر نیر نیر نیر ر درددرددرددرد ر رم  رم  رم  رم  رم  م  انیانیانیانیانیانیانی

زیم ان بیا ا رز ا به  ی  نی تن  ت
تنفس عمیق کمک می کند استرس را از خودمان دور کنیم. برای این کار صاف می نشینیم و چشم هایمان را می بندیم. محلی را 
تصور می کنیم که برایمان آرامش بخش است، مثال جنگل، ساحل، صحرا و... سعی می کنیم آن مکان را با تمام جزییاتش مثل 
، صداها و... تصور کنیم. سپس عضالت را شل می کنیم. با این کار حس سنگینی در عضالتمان ایجاد می شود. حاال  بو، رن
به آرامی نفس می کشیم. هوای تازه را که از بینی به ریه ها وارد می شود، حس می کنیم و بعد از  مکثی کوتاه به آرامی هوا را 
زمان می رسد  از دهان خارج می کنیم. بعد از اینکه این کار را چند بار همراه تصورات آرام بخش انجام دادیم، این پیام به م

که همه چیز آرام و تحت کنترل است و با این کار میزان قابل توجهی از استرس مان کم می شود.



مت شماره هفتصد ویک  سیزده بهمن نودوهفتو س

بدن مادر و جنین در هر مرحله از بارداری، نیازهای 
جسمی و فیزیولوژی خاص خود را دارد و این 
موضوع نیازمند آگاهی از مراقبت ها و خطرات 
تهدیدکننده سالمت مادر و جنین است. دوران 
بارداری به 3 قسمت تقسیم می شود؛ 3 ماهه 
اول، 3 ماهه دوم و 3 ماهه آخر. تمام اجزا و 
اندام های بدن در 3 ماهه اول تشکیل می شوند 
بنابراین 3 ماهه اول ارزش حیاتی برای جنین 
و مادر دارد. به همین دلیل برخی از موادی که 
ممکن است در 3 ماهه دوم و سوم بارداری آزاد 
باشند در 3 ماهه اول ممنوع هستند. در ادامه با 
برخی محدودیت های الزم در زمینه استفاده از 
نین  انواع محصوالت بهداشتی و آرایشی و هم
شیوه های مناسب اپیالسیون، ماساژ و ... طی مراحل 

مختلف بارداری آشنا خواهید شد.

اد کنی یا است ای  از  از 
الک ناخن، کاشت ناخن، کاشت مژه و انواع 
اسپری ها به دلیل مواد شیمیایی و گازهایی که از 
خود پخش می کنند در 3 ماهه اول ممنوع هستند. 
رن مو نیز به دلیل آمونیاکی که دارد در این 3 
ماه نباید مورد استفاده قرار بگیرد. در 3 ماهه دوم 
و سوم نیز باید از رن بدون آمونیاک استفاده 
شود. اغلب کرم های ضدچروک هم در 3 ماهه 
اول غیرمجاز هستند، فقط ضدتعریق ها به شکل 
نین کرم های مرطوب کننده، عطر و  مام و هم
لوازم آرایشی سبک و گیاهی را می توان در 3 
ماهه اول مورد استفاده قرار داد. به غیر از اینها 

تقریبا انواع مواد آرایشی ممنوع هستند. 

ی ا بر ای ی به  ا ر   ا
خانم های  برای  بارداری  دوران  مراقبت های 
آرایشگر اهمیت بیشتری پیدا می کنند. اگرچه 
آرایشگرها از دستکش استفاده می کنند، تهویه 
محیط آرایشگاه می تواند برای آنها مضر باشد. 

درکل، خانم های باردار بهتر است در این دوران 
از آرایشگاه دور بمانند، مگر اینکه اول وقت 
یده  به آنجا بروند تا بوی زیادی در محیط نپی
ن باشند پنجره ها باز هستند یا  باشد یا اینکه مطم
دستگاه تهویه روشن است تا بو وارد ریه و خون 
خانم باردار نشود. استفاده از استون نیز اگر فقط 
یک بار برای پاک کردن الک باشد و در محیط 
با تهویه مناسب انجام شود، مشکلی ندارد اما در 

صورت تکرار ممکن است مضر باشد. 

ی دا از با تا  ای  کر 
با SPF 30 یا  استفاده از کرم های ضدآفتاب 
پایین تر در بارداری مجاز است. کرم های ضدترک 
مخصوص دوران بارداری نیز با همین هدف 
تولید شده اند و خطری ندارند. این کرم ها تحت 
آزمایش های مختلف قرار گرفته اند؛ به این صورت 
که ابتدا روی حیوانات و بعد روی انسان آزمایش 
شده اند و قابل استفاده هستند. با رسیدن به 3 ماهه 
دوم، سختگیری در زمینه مراقبت های بهداشتی و 
آرایشی، کمتر می شود زیرا بعد از هفته 2 دیگر 
تمام ارگان های جنین تشکیل شده اند. البته از این 
زمان به بعد باز هم استفاده از رن موی حاوی 
نین کاشت ناخن و اپیالسیون های  آمونیاک و هم
شیمیایی با مواد موبر و... توصیه نمی شوند. پس 
بهتر است در کل بارداری فقط از لوازم آرایش 

گیاهی استفاده کنید. 

ر؟ ی یا  اسا  ت   ر تا 
استفاده از سوالریوم و آفتاب گرفتن در بارداری 

مجاز نیست. البته آفتاب گرفتن در حد خیلی کم 
اگر قبل از ساعت 2 یا بعد از ساعت 4 با استفاده 
از کرم های ضدآفتاب SPF 30 یا پایین تر باشد، 
اشکالی ندارد. آفتاب ویتامین D را سنتز می کند 
و برای بدن مفید است، اما مقدار زیاد آن توصیه 
نمی شود. ماساژ گرفتن نیز در دوران بارداری 
ممنوع نیست اما بعد از هفته شانزدهم، خوابیدن 
روی شکم برای ماساژ پشت توصیه نمی شود. 
در این شرایط بهتر است فرد در حالت نشسته 
نین تمام حرکات  ماساژ پشت داشته باشد. هم
ماساژ روی شکم در کل بارداری ممنوع است. 

بر؟ ن با  تی یا  سی ی ا
اپیالسیون در دوران بارداری بهتر است با مومک، 
اپی لیدی یا تی انجام شود. البته اگر خانم باردار به 
دلیل حساسیت زیاد به درد نتواند مومک را تحمل 
کند، بهتر است از این روش استفاده نکند زیرا 
در این شرایط با بروز درد ممکن است از غده 
فوق کلیه این افراد هورمون »کاتکول آمین« آزاد 
شود و به سالمت بارداری آسیب برساند اما اگر 
فرد مقاوم باشد و درد زیادی نداشته باشد، می تواند 
از مومک استفاده کند. با این حال اگر دنبال راه 
امن تری هستید، می توانید از تی یا دستگاه موتراش 
استفاده کنید. مصرف مواد شیمیایی اپیالسیون از 
نین لیزر موهای زائد در  جمله مواد موبر و هم

کل دوران بارداری ممنوع است. 

ن کنه  ای  کر 
اغلب کرم های ضدآکنه  از ترکیبات ویتامین 
A و اسید رتینوئیک تشکیل شده اند بنابراین 
مصرف آنها در 3 ماهه اول توصیه نمی شود. 
حتی بهتر است در کل بارداری مورد استفاده 
قرار نگیرند. داخل بروشور این محصوالت نیز 
دوران  الزم  محدودیت های  درمورد  معموال 
بارداری نوشته شده است. در بارداری قانونی 
وجود دارد که براساس آن باید کمترین مواد 
خارجی به بدن خانم باردار برسد زیرا بعضی 
از این مواد هنوز امتحان زیادی پس نداده اند و 

تاثیر آنها روی جنین کامال مشخص نیست.

انم های باردار ی مخصو  رای اشتی و  ارهای ب ه

ر ه در بارد نو ا م ی  ا
د ب ماه  ا نو د  س

ر  ی درباره بارد ا ا  ر ته 

ی  ن ط ان ر با  ر  ر بارد
ا   ر   ر   بارد

ا  ت ه کرده   ا ن  ر  و ک
ان با  ور  ورد   ب  ر مر

ن    کن پ  چن ماه به 
ت  و ان با ر  پ  بارد
ن  ه  ا ر  ر پ  بارد ما 

تر  ر ب ا  بارد ته   د
ه  ا ن  کر     که 

ار  ت ب ست م کرده  م 
ا  سا طو ب تر  ب

اکنون که نوزادتان به دنیا آمده، 
باید به موارد فراوانی فکر کنید؛ 
چه هنگامی به او شیر بدهید 
اگر گریه کرد چکار کنید و 
البته اینکه چگونه وزن اضافی را که حین بارداری 

به دست آورده اید، کاهش دهید
اگر بارداری تان را با وزن طبیعی شروع و حین 
بارداری 2 تا  کیلوگرم وزن اضافه کرده اید، 
احتماال اگر مراقب خورد و خوراک تان باشید 
و ورزش کنید، پس از چند ماه به وزن پیش 
از بارداری تان بازخواهیدگشت اما اگر پیش از 
بارداری اضافه وزن داشته اید یا حین بارداری 
بیشتر از حدی که ذکر شد وزن اضافه کرده اید، 
ممکن است مدت بسیار بیشتری تا یک سال 
طول بکشد تا به وزن عادی تان بازگردید. اضافه 
وزن های ناشی از بارداری ها در صورتی که فکری 
برای آنها نکنید، تا مدت زیادی با شما باقی خواهد 
ماند و ممکن است در 5 تا 20 سال آینده شما 
را دچار چاقی و اضافه وزن کند. با وجودی که 
هر تازه مادری می خواهد  دوباره به وزن سابقش 
بازگردد، نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این 
است که صبور باشید و به خودتان وقت بدهید. 
کاهش وزن سریع با رژیم غذایی سخت ممکن 
است به شما آسیب بزند. کارشناسان رویکردی 
تدریجی برای برطرف کردن وزن اضافه ناشی از 
بارداری توصیه می کنند که دست کم چند ماهی 
طول بکشد. در ادامه  نکته را یادآور می شویم 
که با رعایت آنها می توانید اضافه وزن ناشی 
از بارداری تان را به شیوه ای سالم کاهش دهید.

یری یم   .1
ممکن است عجیب به نظر برسد، اما رژیم گرفتن 
به معنای  اصلی کلمه، ممکن است مانع از رسیدن 
شما به هدف کاهش وزن پس از بارداری شود. 
احساس محرومیت از غذاهای مطلوب در حالی 
که شما از پیش به دلیل نقش جدیدتان به عنوان 
مادر تحت استرس هستید، ممکن است درنهایت به 
ذیه تان  اضافه وزن بیشتر شما بینجامد. اگر شیوه ت
برمبنای خوردن غذاهای سالم و خوردن هنگام 
گرسنگی باشد، در اغلب موارد وزن تان به طور 

طبیعی کاهش خواهد یافت. به جای اینکه به 
رژیم گرفتن روبیاورید، سعی کنید مجموعه ای 
متعادل از انواع غذاها مصرف کنید. میان وعده های 
سالم گوناگونی را در دسترس داشته باشید تا 
هنگام احساس گرسنگی بخورید و انرژی تان را 
در سراسر روز حفظ کنید. برش های سیب و 
هویج یا بیسکویت گندم کامل از جمله غذاهای 
سالمی هستند که می توانید بخورید. جدا از اینکه 
چقدر می خواهید وزن کم کنید، نباید میزان کالری 
دریافتی روزانه تان کمتر از 800 کالری باشد، 
ذیه  به خصوص اگر نوزادتان را با شیر خودتان ت
می کنید. با استفاده از راهنماهای موجود یا مشورت 
ذیه می توانید بر اساس سن، میزان  با متخصص ت
فعالیت و مقدار وزنی که می خواهید کم کنید، برنامه 

غذایی برای خودتان طراحی کنید.

ی ی ب ای  ا  .2
شما به عنوان یک تازه مادر، به خصوص اگر به 
ذی  نوزادتان شیر هم بدهید، نیاز به حداکثر مواد م
نیاز دارید. غذاهایی را انتخاب کنید که در عین آنکه 

ذی  چربی و کالری کمی دارند، غنی از مواد م
باشند. ماهی یکی از این به اصطالح »ابرغذاها«ست 
زیرا پر از DHA، یک اسید چرب ضروری امگا3 
ز و دستگاه عصبی الزم  است که برای رشد سالم م
است. بهترین منبع DHA ماهی های آب سرد مانند 
ماهی آزاد و ساردین و تون هستند )از کنسروهای 
ماهی تون سبک استفاده کنید چرا که ماهی تون 
آلباکور حاوی میزان زیادی جیوه است.( شیر و 
ماست نیز جزو ابرغذاها هستند زیرا حاوی مقدار 
زیادی کلسیم اند که برای استحکام استخوان ها به 
ین را هم فراموش نکنید.  آن نیاز دارید و پروت
گوشت قرمز لخم، گوشت مرغ و حبوبات حاوی 
ین و فیبر باال هستند. این مواد  چربی کم و پروت
ذی برای شما مفید هستند، در عین حال باعث  م
می شوند برای مدت طوالنی تری احساس پری کنید.

 3. شیر دادن 
بحث درباره اینکه دادن شیر مادر به نوزاد به کاهش 
وزن او کمک می کند یا نه، هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیده است؛ برخی از بررسی ها نشان می دهند 

ه به خودی خود به بازگشت سریع تر  شیردادن به ب
به وزن پیش از بارداری کمک می کند، در حالی که 
بررسی های دیگر تفاوتی از این لحا میان زنانی 
که شیر خود را به نوزادشان می دهند و آنهایی که 
ه هایشان می دهند، نشان نداده  شیرخشک به ب
نا دادن شیر مادر برای  است. به هر حال مطم
ه تان مفید است، سیستم ایمنی اش را تقویت  ب
می کند و منافع بهداشتی دیگری نیز برایش دارد. 
خود شیردادن به شما امکان می دهد بتوانید 300 
کالری اضافی به رژیم غذایی تان اضافه کنید )اگر 
ه هایتان دوقلو باشند،  ه تان خیلی شیر بخورد یا ب ب
می توانید اندکی بیشتر کالری اضافه کنید(. البته 
ه نباید بهانه ای برای شما باشد  شیر دادن به ب

که هر چه می خواهید، بخورید.

شی  4.  بن
نوشیدن میزان زیادی آب در سراسر روز مانع کم آبی 
نین باعث  بدن شما می شود. نوشیدن آب هم
می شود احساس پری کنید و بیش از اندازه غذا 
نخورید. برخی پژوهش ها نشان داده اند نوشیدن آب 

ممکن است سرعت سوخت وسازتان را افزایش 
دهد. درباره اینکه توصیه رایج به نوشیدن 8 لیوان 
آب در روز برای شما ضروری است یا نه، هنوز 
نمی توان با قطعیت چیزی گفت؛ در این مورد بهتر 
است رن ادرار و دفعات ادرار کردن را راهنمای 
خود قرار دهید. اگر به اندازه کافی مایعات بنوشید، 
رن ادرارتان باید به طور نسبی روشن باشد و هر 

4-3 ساعت یکبار به دستشویی بروید.

ی د ب ا به  5. ت
رژیم غذایی مهم است اما فقط بخشی از برنامه 
انجام  است.  بارداری  دنبال  به  وزن  کاهش 
سوزاندن  برای  قدرتی  و  هوازی  تمرین های 
کالری ها و حفظ استحکام استخوان ها و عضالت 
الزم است. ورزش نه تنها به به کاهش وزن شما 
کمک می کند، بلکه به حفظ روحیه ، تخفیف 
کمک  هم  خواب تان  مرتب شدن  و  استرس 
خواهد کرد. البته حتما الزم نیست برای این کار 
به باشگاه بروید؛ انجام پیاده روی سریع با کالسکه 
ه می تواند برای باال بردن سرعت ضربان قلب  ب

و به کار انداختن عضالت کافی باشد.
 شما دست کم در هفته به 50 دقیقه ورزش نیاز 
دارید. ممکن است با توجه به اینکه باید به نوزادتان 
برسید، انجام 30 دقیقه ورزش مداوم در روز برایتان 
مقدور نباشد. در این صورت می توانید این مدت 
را به بخش های 0 دقیقه ای تقسیم کنید و بعد به 

تدریج مدت هر وعده ورزش را به 20 یا 30 دقیقه 
ه هم نوعی فعالیت  برسانید. خود انجام کارهای ب
جسمی است اما الزم است تمرین های قدرتی را 
هم انجام دهید. از وزنه های سبک برای ورزش های 
مقاومتی استفاده کنید. اگر وزنه ندارید می توانید 
از قوطی کنسرو و...  استفاده کنید. پیش از شروع 
هر برنامه ورزشی به خصوص اگر سزارین شده 
باشید، تایید پزشکتان را  برای انجام آن بگیرید.

 
ابی 6. ک ب

ممکن است 8 ساعت خواب مداوم شبانه با وجود 
گریه های نوزاد و نیاز به شیردادن برایتان ناممکن به 
نظر برسد اما محرومیت از خواب می تواند کاهش 
اضافه وزن ناشی از بارداری را ناممکن کند. نتایج 
یک بررسی روی تازه مادران نشان داده مادرانی 
که فقط 5 ساعت در شب می خوابیدند، نسبت 
به مادرانی که  ساعت در شب می خوابیدند، با 
احتمال بیشتری اضافه وزن ناشی از بارداری شان را 
حفظ می کردند. هنگام خستگی بدن شما کورتیزول 
و سایر هورمون های استرس را آزاد می کند که 
نین وقتی  می توانند باعث افزایش وزن شوند.هم
فرسوده باشید، نمی توانید به خوبی از خودتان 
مراقبت کنید. در این حالت با احتمال کمتری 
ممکن است غذای سالم انتخاب کنید و به انجام 
فعالیت بدنی خواهید بپردازید.یک توصیه خوب 
این است که شب ها خواب تان را با خواب کودکتان 
تنظیم کنید و زمانی که او خواب است، شما هم 
بخوابید. تا جایی که می توانید در طول روز چرت 
بزنید و زود به بستر بروید، دست کم تا زمانی که 

نوزادتان به سنی برسد که همه شب را بخوابد.

ی ا 7. ک ب
 اگر نتوانستید وزنتان را کم کنید، از پزشکتان 
ذیه کمک بخواهید. متخصص  یا متخصص ت
ذیه ممکن است به طراحی برنامه غذایی کمک  ت
کند و به شما امکان بدهد وزنتان را به طور ایمن 
و موثر کم کنید. پزشک می تواند شما را درباره 
میزان کم کردن وزن و زمان شروع ورزش پس 

از زایمان راهنمایی کند.
CBS :منبع

ته برای کاه وزن پ از بارداری  ن

ود ب انی به 
 ترجمه: 

یی ی 

ا ا  ی ر  ک  
ی  ا نان و فوق تخصص نا متخصص 

کوپی ا پا و 

این نامگذاری با هدف افزایش مهارت ها و نگرش های الزم در حیطه رفتارهای سالمت دوران 
ییرات  بارداری انجام شده است. برخورداری از آگاهی الزم در مورد مراقبت های بارداری و ت
جسمی مادر و جنین در این دوران باع می شود خانم ها با آمادگی بیشتری اقدام به بارداری 

کنند و با سالمت باالتری فرزند خود را به دنیا بیاورند. 
م ا   س



سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری استخوان نام روشی است 
که با استفاده از آن می توان سفتی و سختی و درجه محکم بودن 
استخوان های بدن را تعیین کرد. برای سنجش تراکم استخوان 
راه های متفاوتی وجود دارد ولی رایج ترین روش آن استفاده از 
 Dual Energy که مخفف عبارت DEXA .است DEXA روش
X-ray Absorptiometry است روشی است که از اشعه ایکس 
برای سنجش تراکم استخوان استفاده می کند. در این روش، 
اشعه ایکس از دو منبع به سمت استخوانی که قصد سنجش 

تراکم آن را دارند، فرستاده می شود.
مقداری  و  استخوان جذب می شود  توسط  اشعه  از  مقداری 
از آن از استخوان عبور می کند و از سمت دیگر بدن خارج 
می شود. مقدار هر کدام از این دو اشعه بعد از خروج از بدن 
توسط یک گیرنده اندازه گیری می شود. هرچه تراکم استخوانی 
بیشتر باشد )به این معنی که خلل و فرج و فضاهای خالی ریز 
داخل استخوان کمتر باشند( مقدار بیشتری از اشعه ایکس را 
جذب می کند و اجازه عبور اشعه کمتری را می دهد و مقدار 
اشعه کمتری به گیرنده می رسد. اشعه دریافتی توسط گیرنده 
یا دتکتور Detector به رایانه می رود و در آنجا مقیاس مقدار 
اشعه به مقیاس میزان تراکم استخوان تبدیل می شود. استفاده 
از دو منبع اشعه ایکس برای دقیق تر کردن اندازه گیری است.

ه  ان چ تری یا سن تراکم است یت دا
د؟ ا  ش ا

استخوان وجود  تراکم  برای سنجش  اسکن  دستگاه  نوع  دو 
دارد؛ اسکنر های مرکزی و اسکنر های محیطی. 

در دستگاه های اسکنر مرکزی تراکم استخوان های مرکز بدن؛ 
یعنی ستون مهره و لگن بررسی شده و در دستگاه های اسکنر 
محیطی تراکم استخوان های محیطی تر مانند م دست، م پا 

و انگشتان بررسی می شود.
در اسکنر های مرکزی ابتدا بیمار روی تخت دستگاه به پشت 

دراز می کشد. از او خواسته می شود  حین انجام تست بی حرکت 
باشد. سپس دتکتور یا اسکنر روی قسمتی از بدن که قصد 
اندازه گیری تراکم استخوان آن را دارند قرار می گیرد و یک 
منبع اشعه ایکس پرتو را به سمت استخوان هدف می تاباند. این 
استخوان معموال ستون مهره یا مفصل ران در ناحیه لگن است. 

این استخوان ها محل هایی هستند که بیش از بقیه استخوان ها بر 
اثر پوکی استخوان دچار شکستگی می شوند. اسکن یا سنجش 

تراکم حدود 20-0 دقیقه طول می  کشد.
اسکنر های محیطی کوچک تر و سبک تر هستند و استفاده از 
آنها راحت تر است. برای انجام تست سنجش تراکم استخوان 

نیاز به آمادگی خاصی وجود ندارد.

د؟ بردی دا ان چه کا سن تراکم است
از این روش تصویربرداری بیشتر در کسانی استفاده می شود که 
وپروز یا پوکی استخوان هستند.  در معرض خطر ابتال به است
پوکی استخوان ابتدا هی عالمتی ندارد ولی می تواند موجب 
افزایش احتمال خطر شکستگی استخوان شود. پس در شرایط 
زیر توصیه می شود از تست دانسیتومتری استخوان یا سنجش 

تراکم استخوان استفاده شود:
 بروز شکستگی بعد از یک ضربه خفیف

 ایجاد قوز در کمر که معموال به علت شکستگی های مکرر 
مهره ها ایجاد می شود.

 مصرف کورتون به مدت طوالنی )مصرف این دارو موجب 
پوکی استخوان می شود(

 بروز یائسگی زودرس در سنین کمتر از 45 سال، آمنوره 
یا قطع عادت ماهانه قبل از یائسگی به مدت بیش از   سال، 
روماتیسم  مانند  استخوان  پوکی  با  بیماری های همراه  وجود 
بیماری سلیاک، سابقه وجود شکستگی لگن در  مفصلی و  
خانواده مادری، کم بودن شدید وزن به صورتی که  شاخص 

توده بدنی کمتر از  9 باشد.

زمینه ژنتیک نقش مهمی در بروز پوکی استخوان دارد، چنانکه اگر مادر 
یا مادربزر مادری دچار شکستگی ستون مهره ها، انگشتان دست یا 
استخوان ران شود باید نسبت به زمینه خطر بیماری هوشیارتر بود. 
در واقع شکستگی استخوان ران مادر می تواند زمینه خطر 2برابری 
چنین شکستگی هایی را در دوران سالمندی دختر نشان دهد که لزوم توجه جدی تر 
به اقدامات پیشگیرانه را می طلبد. در صورت ابتالی مادر به پوکی استخوان، الزم است 
از دوران کودکی توصیه های ضروری برای سالمت فرزندان، به خصوص دختران در 
نظر گرفته شود. در این زمینه الزم است کلسیم در وعده های غذایی با مصرف کافی 
نین حضور در هوای  لبنیات و دیگر منابع غذایی حاوی کلسیم حتما تامین شود. هم
باز و بهره مندی از نور خورشید بهترین راهکار دریافت ویتامین D است که در مواردی 
امکان دارد پزشک برای پیشگیری از زمینه خطر مکمل های این ویتامین را نیز تجویز 
کند. از طرفی، باید کودکان را از سنین پایین به انجام تمرینات ورزشی منظم و البته 
بدون فشار مضاعف ترغیب کرد که پیاده روی روزانه، دو، ژیمناستیک و فوتبال جزو 

بهترین تمرینات محسوب می شوند.
نوجوانی دوران سرنوشت ساز سالمت استخوان ها: سنین نوجوانی دوران مهمی در 
وضعیت سالمت استخوان هاست. ساختار استخوان ها به تدریج طی دوران کودکی و 
به خصوص در دوران نوجوانی رشد و تکامل پیدا می کند. در این دوران، استخوان ها 
ضخیم می شوند و به حداکثر تراکم خود می رسند، تا اینکه حدود 20 سالگی، رشد 
توده استخوانی متوقف می شود و توده استخوانی اصلی شکل می گیرد. در این سنین 
ذیه درست و دریافت  الزم است به سالمت دختران نوجوان توجه جدی شود و کنار ت
کافی منابع کلسیم، فعالیت های جسمانی به عنوان یک اصل ضروری در زندگی گنجانده 
نین مراقبت نسبت به عدم رعایت رژیم های بسیار سختگیرانه و محدود  شود. هم

بسیار اهمیت دارد و باید آموزش های الزم در زمینه نداشتن گرایش 
به دخانیات و الکل حتما مورد توجه باشد.

هشدار پوکی استخوان زودتر از سالمندی! از سن 5 سال 
به باال، همه افراد؛ چه خانم ها و چه آقایان، باید نسبت به ابتال 

به پوکی استخوان مراقب باشند. البته در بعضی موارد این 
مراقبت ها باید از سنین کمتر و حدود 50 سالگی آغاز 

شود. عالئمی که هشدار زودتر ابتال به 
پوکی استخوان محسوب می شوند:
شکستگی با ضربه خفیف پس از 
سن 40 سال، استعمال دخانیات، 
مصرف الکل، سابقه شکستگی 
استخوان ران یکی از والدین، ابتال به 
آرتریت روماتوئید، مصرف بعضی 

داروها مانند کورتون ها یا داروهای درمان 
سرطان پستان یا پروستات، جثه ضعیف، 

درصد وزن بدن  کاهش وزن بیش از 0
در 25 سالگی، یائسگی زودرس ) زودتر 
از 45 سال(، کاهش سط تستوسترون در 
آقایان، بیماری سلیاک و بیماری مزمن کبد 

ت؟ ن چ ستخو تومتر  ن ا د ن  ستخو ک  ر سن 

ن  ستخو پوکی 
نی ستخو وده  ظت   ا ت  م ر

تگی  ار  مت ب ر  م 
ن  ر  ا  ست   ن  ستخو

ت  ر ا ستون  ره  تگی م
ت با  در  ا و بود  

ست   مت  ن  د ب ر ار  ب
ا با  ن ا  ن م نو ست به  م 

ه با ر ن   ر  اه  کو

وپروز« یا »پوکی استخوان« شایع ترین بیماری  »است
متابولیکی استخوان است که کاهش توده استخوانی 
ییرات در ساختار استخوان، این اجزا را  به علت ت
مستعد شکستگی می کند. پوکی استخوان به تنهایی 
عالمت خاصی ندارد و زمانی که منجر به شکستگی 
استخوان شود، نشاندهنده ابتال به بیماری خواهد 
بود. بارها شنیده ایم درد کمر یا درد زانو به پوکی 
استخوان نسبت داده می شود، در حالی که این 

مساله صحت ندارد.

ان ک است ینه ساز   ز
پوکی استخوان اولیه در واقع به دو علت رخ 
ییرات مربوط به سن است که  می دهد؛ نخست ت
معموال از دهه چهارم زندگی به بعد توده استخوانی 
به تدریج تحلیل می رود. این وضعیت در خانم ها 
و آقایان دیده می شود که در واقع کاهش توده 
استخوانی وابسته به سن خواهد بود. عامل دیگر 
پوکی استخوان در خانم ها پس از یائسگی است. 
پس از این سن به دلیل کمبود هورمون استروژن، 
خانم ها توده استخوانی شان را به سرعت از دست 
می دهند. توده استخوانی افراد تا حدی وابسته به 
ژنتیک نیز خواهد بود. افراد در نژادهای مختلف 
ساختار استخوانی متفاوتی دارند، به طوری که مثال 
توده استخوانی سیاهپوستان آمریکایی نسبت به 
ساکنان نواحی جنوب شرقی آسیا قوی تر است. 
بیماری های پیشرفته کلیه ها مانند نارسایی کلیوی، 
بیماری های پیشرفته کبد مانند نارسایی کبدی، 
بیماری های غدد پاراتیروئید، برخی اختالالت غدد، 
برخی سرطان ها و مصرف داروهای کورتونی نیز 
فرد را مستعد ابتال به پوکی استخوان می کند که از 
آنها به »علل ثانویه« پوکی استخوان یاد می شود. 

ان ی ک است ت اش از  ر ش
از آنجا که پوکی استخوان بیماری خاموش تلقی 
می شود، ممکن است تا مدت ها فرد از وضعیت 

بیماری خود بی خبر باشد. همان طور که اشاره 
شد، مهم ترین عالمت بیماری شکستگی استخوان 
است و شایع ترین آن، شکستگی مهره های ستون 
فقرات خواهد بود. از طرفی، این حالت باز هم در 
بسیاری افراد بدون عالمت است و ممکن است 
به عنوان مثال تنها با کوتاه تر شدن قد همراه باشد 
یا به طور اتفاقی با انجام رادیوگرافی به شکستگی 
ستون مهره ها پی برده شود. البته شکستگی سر 
استخوان ران کامال بارز است. شکستگی ناشی 
از پوکی استخوان به این معناست که استخوان 
خودبه خود بشکند یا با حداقل ضربه اتفاق بیفتد. 
به عبارتی، اگر فردی در تصادفی دچار شکستگی 
استخوان شود یا از ارتفاع سقوط کند نمی توان آن 

را به پوکی استخوان تعمیم داد. 

ان ی  د یری ت ی
در وهله اول باید اشاره کرد اگر پوکی استخوان 
وابسته به سن باشد نمی توان به طور قطع آن را 
ییرات  قابل پیشگیری دانست زیرا افزایش سن و ت

ناشی از آن اجتناب ناپذیر است. در رابطه با یائسگی 
نیز امروزه می توان با تجویز بعضی داروها، بروز آن 
را به تعویق انداخت. در صورتی که پوکی استخوان 
وابسته به علل ثانویه باشد نیز می توان با تشخیص 
علت، از بروز آن پیشگیری کرد.  البته بعضی درمان ها 
مانند استفاده از مکمل های کلسیم و ویتامین D و 
غذاهای حاوی این منابع نیز در کنترل و پیشگیری 
از پوکی استخوان نقش دارند. کنار گذاشتن الکل 
ذیه سالم و  و سیگار، رعایت اصول درست ت
تمرینات ورزشی می توانند نقش کمک کننده ای 

در جلوگیری از ابتال به این بیماری داشته باشند.
از  استخوان  پوکی  تشخیص  برای  امروزه 
استفاده  استخوان  تراکم  سنجش  دستگاه های 
می شود. با انجام این آزمایش از نواحی مختلف 
مثل سر استخوان ران، مهره ها، انتهای استخوان 
م دست و انتهای ساعد می توان تراکم استخوان 
را سنجید و پزشک متخصص تشخیص می دهد 
فرد دچار پوکی استخوان است یا نه در صورت 
تشخیص علت ثانویه و با توجه به وضعیت فرد، 
می شود.  اجرا  درمان  و  پیشگیری  راهکارهای 
به عنوان مثال اگر فردی مدت هاست داروهای 
کورتون مصرف می کند، در صورت امکان دارو 
قطع می شود یا همراه با دارو از مکمل های کلسیم 
استفاده خواهدشد. به عبارتی، در وهله اول باید به 
علل اولیه مانند بیماری های کلیوی، اختالالت غدد 
و... توجه کرد تا با درمان آنها وضعیت سالمت 
استخوان ها بهبود یابد. در مواردی که علت خاصی 
تشخیص داده نمی شود می توان به کمک داروهای 

مختلفی که امروزه وجود دارد به بیمار کمک کرد.

م ی د و متابو خصص  بررسی  مخت پوکی استخوان از نگا و 

ا ن  ستخو امو  ار  ب

د م  3د  شماره هفتصدویک   سیزده بهمن نودوهفت

ی ا ا س یر ر  ک  
فوق تخصص غدد و متابولیسم، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
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مت رس پوس  شماره هفتصدویک  سیزده بهمن نودوهفت

بدن ما برای عملکرد مطلو به دریافت کافی 
ذایی نیاز دارد که در وهله اول این نیاز  مواد 
ذای اصلی در طول روز تامین  از طریق  وعده 
می شود اما باید توجه داشت  در فاصله بین این 
ذایی یا در صورت انجام تمرین های ورزشی، بدن  وعده های 
ذی ها خواهد داشت بنابراین صرف  اعفی به دریافت ریزم نیاز م
ش  هر، ن میان وعده، آن هم حدود ساعت  صب و 5  بعداز
مهمی در تامین انرژی و دریافت ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز 
ذایی به کنترل اشتها، کاهش احسا  بدن دارد. البته این عادت 
ع و ولع پرخوری در وعده بعدی کمک می  کند و طبیعتا در 
ر است و از طرفی،  حف تناسب اندام و جلوگیری از چاقی مو
هر را به حداقل ممکن می رساند. از  احسا خستگی در بعداز
ه »پوستر سالمت« این شماره رای ترین  این رو، ما نیز در صف
میان وعده های  کشور جهان را انتخا کرده و شر داده ایم. 

ان ور ج ری میان و های  ک شنایی با رای 

ــا  دن
ا  ه  ـ ـان  م
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ی ات ان ت ی
این میان وعده معروف یونانی ها در واقع 
شبیه ماست و خیار ما ایرانی هاست که 
از ترکیب ماست یونانی تهیه شده از 
شیر گوسفند، نمک، فلفل، خیار، دو 
حبه بزر سیر، نعناع و گشنیز تازه 
و روغن زیتون تهیه می  شود. البته این 
میان وعده سالم و سریع غالبا با نان پیتا 
یا همراه با سبزیجات خامی مانند هویج، 

کرفس، کدو و... میل می شود. 

را با   نیر  یا  ایتا
رد  

یکی از پرطرفدارترین میان وعده ها در 
کشور ایتالیا، پنیر پارمسان همراه با چند 
ز گردو است.  قطره عسل و چند عدد م
البته در انتخاب نوع پنیر می توان هر نوع 
پنیری را با توجه به ذائقه انتخاب کرد اما 
ایتالیایی ها معتقدند  حتی به جای گردو 
می توان فندق یا بادام را نیز جایگزین 
زها خوراکی های عالی  کرد زیرا این م

برای مقابله با بیماری ها هستند.

ای تاز  ی  ی 
یه تن را اد

شاید میان وعده مکزیکی ها بسیار ساده 
به نظر برسد اما پیشنهاد می کنیم یک 
بار هم که شده آن را امتحان کنید. 
آنها برای صرف یک میان وعده سالم، 
مقداری نمک و فلفل یا دیگر ادویه های 
تند مانند زنجبیل و میخک را روی 
میوه های تازه شان می ریزند. این چاشنی 
به خصوص همراه با هندوانه و انبه طعم 
سبی دارد اما با دیگر  بسیار خاص و دل

میوه ها نیز تجربه خوشمزه ای است.

ادا ا ان  ن 
»پاپادام« یکی از نان های سنتی 
هند است که از خمیر آرد ماش و برنج 
یا سیب زمینی به شکل نان های گرد و 
نازک تهیه می شود. این نوع نان در فر 
پخته می شود و گرم یا سرد آن خوشمزه 
است. مردم هند، پاپادام را همراه با انبه یا 
ترکیبی از سبزیجات خردشده مانند پیاز 
و هویج همراه با ادویه می خورند. البته 
این نان را به راحتی می توان در منزل 

تهیه کرد و ماه ها نگه داشت. 

ی د  ریه سا ی
در  میوه  ساالد  انواع  امروزه 
رژیم های غذایی به عنوان میان وعده 
ه  سالم در نظر گرفته می شود اما آن
در نیجریه مورد استفاده قرار می گیرد، 
ساالدی سرشار از میوه های استوایی 
جزو  کشور  این  اساسا  زیرا  است 
میوه ها  این  تولیدکنندگان  مهم ترین 
محسوب می شود. میان وعده مردمان 
نیجریه ترکیبی از پاپایا، نارگیل تازه و 
آناناس خردشده است؛ ساده، سریع 

و البته سالم.

ان ب یر با شبه 
این میان وعده برای افرادی که 
طعم شور را می پسندند، پیشنهاد خوبی 
است. بورک نوعی خمیر هزارالست 
که درون آن پنیر، گوشت چرخ شده، 
اسفناج و ادویه های فراوان گذاشته و 
یده می شود. درنهایت، کمی روغن  پی
زیتون روی سط خمیر زده می شود تا 
در فر رن طالیی پیدا کند. مردم این 
سرزمین عالقه زیادی به این غذای سریع 
و سالم دارند و در ساعت های مختلف 
روز حتی صبحانه آن را میل می کنند.

نادا تی ا ا
از بین انواع میان وعده هایی که 
یا پیش غذا هستند  تقریبا شبیه غذا 
باید به »امپنادا« آرژانتین اشاره کرد. 
است  پیراشکی  شبیه  خوراکی  این 
که مواد اصلی آن گوشت چرخ شده، 
گوشت مرغ، پنیر پیتزا، زیتون، کشمش 
یده و  و پیاز است که درون خمیر پی
در فر یا روغن، پخته می شود. همراه 
آن نیز ممکن است انواع سس، چاشنی 

یا سبزی های تازه فصل سرو شود.

ه کر را
گرچه فرانسوی ها عالقه زیادی 
به خوردن پنیر دارند، جالب است بدانید 
یکی از میان وعده های معروف در این 
کشور هی ارتباطی با پنیر ندارد. کر ها 
این میان وعده ها هستند. آنها الیه های 
نازکی از خمیر تهیه شده از آرد، تخم مرغ 
و شیر یا آب هستند که در تابه پخته و 
طالیی می شوند. البته معموال چند کر 
روی هم گذاشته و سس شکالت یا 
دیگر انواع سس روی آن ریخته می شود 
سبی دارد. و سرد و گرم آن طعم دل

ی چ 
ینه کی ش

یکی   Trdelink یا  شومینه  کیک 
و  خوشمزه  خوراکی های  از 
منحصربه فرد در جمهوری چک است. 
طرز تهیه آن بسیار جالب است؛ خمیر 
به دور استوانه ای چوبی شبیه وردنه که 
یده  سط آن با فلز پوشیدن شده، پی
می شود و روی حرارت می چرخد 
تا طالیی شود. پس از بیرون آوردن 
از قالب، برش زده و روی آن شکر 

پاشیده شده و میل می شود. 

اساب را با س  ر  د  ا 
اگر طرفدار خوراکی های تند هستید، این میان وعده را از دست ندهید. در واقع، طعم تند و خاص این 
میان وعده به خاطر »واسابی« یا »ترب ژاپنی« است که دارد. ریشه واسابی مزه ای بسیار تند از نوع خردل 
دارد که سس تهیه شده از آن با انواع غذاهای ژاپنی استفاده می شود. برای تهیه این میان وعده، نخود فرنگی ها 
را پس از شستن، کنار می گذارند تا آب اضافی آن خارج شده و کامال خشک شود سپس سس واسابی را 
از ترکیب ریشه گیاه همراه با نمک، روغن و شکر تهیه می کنند و روی نخودفرنگی ها می ریزند. در مرحله 
بعد، آنها را در سینی فر می ریزند و  5 دقیقه با دمای 00 درجه سانتی گراد در فر می گذارند. پس از گذشت 

این زمان و خنک شدن این میان وعده، آن را می خورند.

KHANOM KROK ن تای
این دسر تایلندی را باید جزو خوشمره ترین میان وعده ها دانست که دستور تهیه بسیار ساده ای دارد. 
در واقع، کر های کوچکی از آرد برنج و شیر نارگیل همراه کمی شکر است که مانند انواع کر 
و پنکیک در تابه تفلون طب می شود. برای آماده کردن آن، ابتدا شیر نارگیل، میوه نارگیل حرارت 
داده می شود و سپس چربی سفیدرن نارگیل ساییده و در آب حل می شود. البته این میان وعده 
تایلندی را می توان با توجه به ذائقه، شور یا شیرین میل کرد که در صورت افزودن نمک، پیشنهاد 
می شود همراه با میگو و پیازچه خورده شود. حتی می توان از انواع سبزیجات، ذرت، گوشت و... 

نیز استفاده کرد. البته سرو آن با مربا یا شکالت ذوب شده نیز پیشنهاد وسوسه برانگیزی است.

ی ا ای ب ی  یتنا دس 
این میان وعده تازه و سبک یکی از بهترین انتخاب ها نه تنها برای تابستان، بلکه برای زمستان هستند. گرچه 
تهیه آن قدری زمانبر است، لذت از طعم آن ارزش این زحمت را خواهد داشت. در تهیه دست پی های 
بهاری سنتی ویتنام؛ نودل برنج، برش هایی از گوشت، میگو، کمی  جوانه ماش، نعناع، دیگر سبزیجات 
یده می شود. برای طعم  معطر مانند تره در برگی از کلم پی و خمیر نازکی از آرد برنج یا نودل برنج پی
 Hoisin بهتر می توان این میان وعده را همراه با خیار و هویج سرو کرد. البته از نظر تایلندی ها، سس چینی
که از دانه های تخمیریافته باقال و ادویه جات تهیه می شود، چاشنی عالی برای دست پی های بهاری است.

بنان 
با اینکه امروزه فالفل در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای آسیایی رواج یافته، خاستگاه 
اصلی آن کشور لبنان است. ماده اصلی فالفل، نخود است که پس از خیس کردن، آسیاب می شود 
و همراه نمک، ادویه و سیر به شکل توپک های کوچکی در روغن سرخ می شود. فالفل در اصل 

با نان پیتا سرو شده و انتخاب خوبی برای عصرانه و حتی شام است.

چی ر  با دا برزی 
 mingau  ،ذرت جایگاه ویژه ای در میان وعده های مردم برزیل دارد اما معروف ترین این میان وعده ها
de fubá نام دارد که شبیه فرنی است و طعم خوشایندی دارد. کودکان برزیلی این میان وعده سالم را 
غالبا در مدرسه می خورند. برای تهیه آن کافی است 5 لیوان شیر را روی حرارت مالیم گرم کرده و در 
نصف لیوان شیر نیز 4 قاشق سو خوری شکر، 2 قاشق سو خوری آرد ذرت و  قاشق چای خوری 
پودر دارچین را حل کنید. زمانی که شیر گرم شد، پیش از جوش آمدن، این مواد را اضافه و مخلوط کنید. 
تا زمان جوش آمدن، آن را هم بزنید و سپس بگذارید با حرارت مالیم 5 دقیقه پخته شود. درنهایت نیز 

یک قاشق سو خوری کره به این مخلوط اضافه کنید.

ر م  ا ت ن کن 
، تخم مرغ آغشته به خمیر نیست. در  ه به نظر می رسد، این خوراکی معروف هن کن برخالف آن
واقع، به کمک دستگاهی به نام »وافل ساز«، خمیری شبیه خمیر پنکیک بر پایه آرد، تخم مرغ، شکر و 
شیر قالب زده می شود که به دلیل شباهت به تخم مرغ این گونه نامگذاری شده است. معموال وافل 
تخم مرغی چاشنی خاصی ندارد اما ممکن است از شکالت، چای سبز یا زنجبیل به عنوان طعم دهنده 
استفاده شود. این خوراکی به عنوان میان وعده ای مطلوب در هن کن به تنهایی یا همراه با بستنی، 

شکالت و... میل می شود.

ب  با چا ن ای  ری
اگر جزو آن گروه افرادی هستید که تمایل به خوردن میان وعده های کامال سیرکننده و شبیه غذا 
دارند، بهتر است میان وعده مردم آفریقای جنوبی را انتخاب کنید. بانی چاوو خوراکی ای است که پس 
از اینکه کمی  از خمیر درون نان حجیم برداشته شد با مایه ای از گوشت گوسفند، هویج، سس چیلی 
سب است و آنها هی تکه ای  و پیاز پر می شود.  به نظر مردم این کشور نان آغشته به سس، بسیار دل
از آن را کنار نمی گذارند. البته یادتان رود که حتما در زمان صرف این میان وعده دستمال به همراه داشته 

باشید زیرا نان بدون کاغذ سرو می شود. 

ا ترکیه با
باقلوا در فرهن غذایی ایرانیان به عنوان یک شیرینی خاص برای موقعیت های خاص تلقی می شود 
اما در واقع باقلوای ترکی یکی از خوراکی های رایج و پرمصرف در این کشور است. نوع سنتی باقلوا 
ز پسته فراوان روی  از خمیری شبیه خمیر هزارال تهیه می شود که در عسل یا شیره غوطه ور شده و م
آن پاشیده می شود. البته باید توجه داشت که نباید در مصرف آن زیاده روی کرد زیرا شیرینی آن بسیار 

باالست و کالری فراوانی دارد. 
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پـر کـردن صـورت؛ 
بـه چـه صـورت؟

ان  ت چر  س  چی  تاد  ران ا ان  ت سن ا با با  تر  بی
ته  تیم تا زیبای ازدس  ان سازی  با ی   یم  به د  ش
د که  د دا دی  ت ان سازی   ای  ز   ر ردا ا ا باز ا به 
ای  د به  ا  ست ا ر کا به د دی دا  ا ت ای  ایا   ری 

ه از   دسر   ا ا به د ا    

ا ی ک ید  دکتر 
اد  یه  اس م ت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ا  سرطان  ر  و 
ره ما س

میان انواع مواد غذایی، برخی از آنها به دلیل 
ذی های فراوانی که  آنتی اکسیدان ها و ریزم
دارند، بیشتر می توانند به پیشگیری از ابتال 
به سرطان کمک کنند. به طور کلی، میوه ها 
غذایی  گروه های  مهم ترین  سبزی ها  و 
ضدسرطان محسوب می شوند و هرچه این 
میوه ها و سبزی ها پررن تر یا رنگی تر باشند، 
خواص ضدسرطانی آنها هم به دلیل تجمع 
حجم باالتری از آنتی اکسیدان ها بیشتر خواهد 
بود، مثال میان میوه ها، سبزی ها و صیفی های 
ندر، به دلیل  مختلف، انواع قرمز آنها مانند چ
داشتن حجم بسیار باالیی از ویتامین های گروه 
B، فوالت و آنتی اکسیدان ها، جزو بهترین های 
طرف  از  می شوند.  محسوب  ضدسرطان 
دیگر، خانواده کلم، مخصوصا کلم بروکلی 
هم به دلیل داشتن سولفورفان، خوراکی های 
مناسبی برای پیشگیری از سرطان هستند. هویج 
هم به عنوان یک صیفی کامال رنگی و با رن 
برجسته نارنجی، مقادیر باالیی از بتاکاروتن و 
آنتی اکسیدان ها را برای پیشگیری از سرطان به 
بدن می رساند. گوجه فرنگی از دیگر صیفی های 
ضدسرطان است که به دلیل داشتن مقادیر باالی 
لیکوپن و ویتامین C، خوراکی کامال ضدسرطان 
بر سبز،  سبزی های  می شود.  محسوب 
از  قابل توجهی  مقادیر  جعفری،  خصوصا 
ویتامین C را در خود جاداده اند و مصرف 
آنها می تواند به واسطه مبارزه با رادیکال های 
آزاد در بدن، احتمال ابتال به سرطان را کاهش 
دهد. اگر بتوانید سیب زمینی شیرین که رنگی 
متمایل به نارنجی دارد را هم به برنامه غذایی 
خود اضافه کنید، میزان دریافت فوالت، فیبر، 
بتاکاروتن و ویتامین C را برای پیشگیری از 
سرطان در رژیم روزانه تان افزایش خواهید داد. 
درنهایت، می توان از ادویه هایی مانند زردچوبه، 
زنجبیل و فلفل قرمز هم به عنوان ترکیبات 
خوراکی ضدسرطان که امکان افزودن آنها به 

رژیم روزانه وجود دارد، نام برد.



ر س شماره هفتصد ویک  سیزده بهمن نودوهفتس

ان انی سر انه روز ج ب به ب ان مر ایی نادرست  سر اد   

تان ر ک کن ر  د

س ا اد اد 
ای دا  شی  ا   ا ر 

سرطان مر سرطان مر 
در سال های اخیر، تحقیقات فراوانی در مورد رابطه 
بین عادت به مصرف خوراکی ها و نوشیدنی های 
داغ و ابتال به سرطان مری انجام گرفته است. 
محققان بر اساس پژوهش های گسترده ای که در 
این زمینه انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند عادت 
به مصرف نوشیدنی ها و غذاهای داغ با سوزاندن 
نسوج سطحی مری، احتمال ابتال به سرطان مری 
را افزایش می دهد. براساس این تحقیقات مشخص 
شده عادت به مصرف نوشیدنی های داغ مانند چای، 
شیر یا قهوه داغ، تاثیر بیشتری در ابتال به سرطان 
مری نسبت به مصرف غذاهای داغ دارد. از طرف 
دیگر، محققان دریافته اند ابتال به ریفالکس مداوم 
و درمان نشده هم می تواند  احتمال ابتال به سرطان 
مری را افزایش دهد. ریفالکس به دلیل بازگشت 
اسید معده به مری اتفاق می افتد که خیلی ها آن 

را با اصطالح »ترش کردن« می شناسند. 

؟  چا چی
بهترین توصیه در این مورد، کنار گذاشتن عادت 
داغ  نوشیدنی های  و  غذاها  مصرف  نادرست 
است. به این منظور، شما باید اجازه دهید بخار 
غذا یا نوشیدنی از بین برود و با رسیدن غذا یا 
نوشیدنی به دمای محیط، اقدام به مصرف آن کنید. 
در مورد ریفالکس هم بهتر است عالوه بر مراجعه 
به متخصص گوارش و درمان مشکل خود، همراه با 
غذا از نوشیدنی های گازدار استفاده نکنید تا حدود 
 ساعت بعد از غذا نیز نوشیدنی ننوشید یا دراز 
نکشید. هنگام غذا خوردن هم از حرف زدن یا 

تند غذا خوردن پرهیز کنید تا  احتمال ریفالکس 
را هرچه بیشتر کاهش دهید. 

س د اد اد 
دی  ای ش  د ا ر 

ه  سرطان مر سرطان م
تحقیقات گسترده جهانی ثابت کرده اند ارتباط 
مستقیم و معناداری بین عادت به مصرف غذاهای 
شور، دودی و فراوری شده با ابتال به سرطان معده 
وجود دارد. هرچه شما بیشتر به مصرف غذاهای 
کنسروی سرشار از سدیم، خوراکی های دودی 
و گوشت های فراوری شده )سوسیس، کالباس، 
همبرگر، ناگت و...( عادت داشته باشید، احتمال 
ابتال به سرطان معده را هم در خودتان افزایش 
خواهید داد. محققان بر این باورند عادت به مصرف 
گوشت ها یا فراورده های غذایی کبابی که مستقیم 
روی زغال کباب می شوند هم احتمال ابتال به 

سرطان معده را افزایش می دهند. 

؟  چا چی
سعی کنید نمکدان را از میز غذایتان حذف کنید. 
میزان نمک مصرفی در غذاهای مختلف را به صورت 
روزانه و تدریجی کاهش دهید تا ذائقه تان کم کم 
به خوردن غذاهای کم نمک عادت کند. تا جایی 
که می توانید دور مصرف غذاهای کنسروی و 
دودی خط بکشید. بهتر است مصرف فراورده های 
گوشتی را تا جایی که ممکن است در برنامه 
غذایی تان محدود کنید یا حتی ترجیحا آنها را 
از رژیم غذایی تان کنار بگذارید. کنار تمام این 
توصیه ها، اگر باز هم در برخی وعده های غذایی 
مجبور به مصرف این خوراکی های خوش نمک 

و دودی شدید یا هوس خوردن آنها به سرتان 
زد، باید برای به حداقل رساندن آثار منفی شان 
و کاهش احتمال ابتال به سرطان معده، حداقل 
با این  2 واحد سبزی یا صیفی تازه را همراه 

محصوالت مصرف کنید.  

س س اد اد 
رچر  یبر   ای کم  ا ر 

ده  سرطان مر سرطان ر
پژوهش های مختلف جهانی در رابطه با مصرف 
مواد غذایی و ابتال به سرطان ثابت کرده اند رژیم های 
غذایی کم فیبر و پرچرب،  احتمال ابتال به سرطان 
روده را حتی بدون داشتن سابقه خانوادگی ابتال 
تا حد قابل توجهی افزایش می دهد. عالوه بر این، 
یکجانشینی یا کم تحرکی هم تاثیر بسزایی در باال 
رفتن احتمال مبتال شدن به سرطان روده دارد. 
محققان معتقدند هرچه میزان مصرف گوشت قرمز، 
گوشت های فراوری شده، غذاهای سرخ کردنی، 
فست فودها یا خوراکی های سرشار از سس ها یا 
پنیرهای چرب در رژیم غذایی بیشتر باشد، احتمال 
بروز سرطان روده هم باالتر خواهد بود. این اتفاق 
زمانی بیشتر رخ می دهد که این افراد کنار چربی 
اشباع یا چربی ترانس باال، فیبر کمی مصرف کنند 

و فعالیت فیزیکی کمی هم داشته باشند. 

؟  چا چی
مصرف گوشت قرمز را به 2 وعده در هفته کاهش 
دهید. این 2 وعده گوشت قرمز باید به  صورتی باشد 
که هی چربی مشهودی روی آنها نباشد. تا جایی 
که می توانید، غذاها را به جای روش سرخ کردن 
با روش های دیگری مانند پختن در آب، بخارپز 

یا تنوری طب کنید. تا حد امکان، دور مصرف 
فراورده های گوشتی را خط بکشید. حداقل روزی 
2 عدد میوه تازه، 2 تا 3 عدد صیفی )گوجه فرنگی، 
خیار، هویج، کدو و...( و 2 تا 3 وعده سبزی )هر 
وعده معادل یک لیوان( مصرف کنید. سعی کنید 
در هر وعده غذایی، نیمی از بشقاب غذایی خود 

را به سبزی ها یا صیفی ها اختصاص بدهید. 

ا س چ اد اد 
ی  ابت به چا ش  ر
سرطان مر سرطان ر 

شاید خیلی از خانم ها گمان کنند وراثت تنها احتمال 
ابتال به سرطان رحم است اما تحقیقات جهانی 
ثابت کرده اند رابطه معناداری بین پرخوری، چربی 
شکمی و افزایش احتمال مبتال شدن به سرطان 
رحم وجود دارد.  محققان با بررسی تعداد زیادی 
از خانم های مبتال به چاقی شکمی متوجه شده اند 
احتمال ابتال به سرطان رحم، حتی در آنهایی که 
سابقه خانوادگی ابتال به این سرطان را هم ندارند، 
زیاد است. این محققان می گویند استروژن در بدن 
خانم های دارای چاقی شکمی بیشتر است و معموال 
همین استروژن به عنوان سوخت سلول های سرطانی 
در بدن استفاده می شود. از این رو، هرچه سایز دور 
شکم و دور کمر خانم ها باالتر برود، احتمال ابتال 

به سرطان رحم نیز در آنها افزایش پیدا می کند. 

؟  چا چی
بهتر است همه خانم ها، مخصوصا بعد از 40 سالگی، 
وزن خود را در محدوده طبیعی نگه دارند و حتما 
روزی 30 دقیقه ورزش سبک مانند پیاده روی با 
سرعت متوسط را در برنامه های خود داشته باشند. 

پیروی از رژیم غذایی سالم که حداقل روزی 5 
وعده میوه و سبزی در آن گنجانده شده باشد هم 
احتمال ابتال به چاقی شکمی را در خانم ها کاهش 
می دهد. خانم ها در سنین جوانی و میانسالی باید 
شدیدا مراقب خوراکی هایی که می خورند، باشند 
و برای پرهیز از اسراف نباید باقی مانده غذای دیگر 

اعضای خانواده را مصرف کنند. 

م ن س  اد اد
ر  چا ش  ش  ان  را ر 

ه  و سرطان مر سرطان 
محققان در سال های اخیر ثابت کرده اند افرادی 
که به طور روزانه گوشت قرمز مصرف می کنند و 
مبتال به چاقی شکمی هستند، احتمال بیشتری دارد 
که به سرطان لوزالمعده مبتال شوند. این  احتمال 
ابتال در خانم هایی که دچار چاقی در قسمت های 
مرکزی بدن هستند و بیش از اندازه گوشت قرمز 

می خورند، بیشتر از آقایان است. 

؟  چا چی
سعی کنید در برنامه غذایی خود، انواع گوشت 
سفید پرندگان یا ماهی ها را بیشتر از گوشت قرمز 
مصرف کنید. استفاده از گوشت قرمز را به 2 
وعده 00 تا 50 گرمی در طول هفته محدود 
کنید و همراه با غذاهای گوشتی حداقل 2 واحد 
سبزی یا صیفی بخورید. با ورزش و فعالیت 
فیزیکی مناسب، احتمال ابتال به چاقی، مخصوصا 
در قسمت های مرکزی بدن را کاهش دهید تا 
احتمال مبتال شدن به سرطان لوزالمعده را در 

خود پایین بیاورید. 
Mayo Clinic و Live Science :منابع
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ایت کرد ی درمانی ر ایی که بای در دوران شی اد   

ما کام پخته بخور تر  نی ب مناب پر

بی اشتهایی تان را ک کنید 
اینکه  عین  در  شیمی درمانی 

سلول های سرطانی را از بین می برد، 
اشتهای فرد بیمار را هم به شدت کم 
می کند. حتی فکر کردن به غذا نیز می تواند 
حال این بیماران را به هم بریزد. با این حال، 
کمک گیری از ترفندهای زیر می تواند 
دوران  در  را  خوردن  غذا  تاحدودی 
شیمی درمانی قابل  تحمل و راحت کند: 
• در صورت امکان قبل از غذا خوردن 
کمی ورزش کنید. کمی پیاده روی در 
محیط اطراف خانه نیز می تواند اشتهای 

شما را افزایش دهد. 
موثر  همیشه  غذایی  تنوع  ایجاد   •
است. این تنوع می تواند شامل امتحان 
کردن مواد غذایی جدید، به کارگیری 
دستورپخت های تازه و غذا خوردن در 

مکان های مختلف شود. 
• کمی حواس پرتی اوضاع را ساده تر 
می کند. بنابراین در دوره شیمی درمانی 
سعی کنید همراه با دوستان غذا بخورید. 
اگر به هر دلیلی مجبور به تنها غذا خوردن 
هستید، می توانید حین غذا خوردن، 

تلویزیون تماشا کنید. 

 

ت تهو تان را کنتر کنید  حا
حالت  از  دائم  نیستید  مجبور  شما 
امروزه داروهای  تهوع رنج بکشید. 
که  شده اند  تولید  موثری  ضدتهوع 
قابل استفاده  شیمی درمانی  دوره  در 
حالت  کردید  احساس  اگر  هستند. 
تهوع شما با این کار هم قابل کنترل 
نیست، حتما با پزشک معالج تان درباره 
این مشکل صحبت کنید. درمان های 
ترکیبی در این مواقع می توانند شرایط 

ییر بدهند.   را ت

تی تان  ری دریا کا
نید  را ک ن

تحت  را  بدن  شیمی درمانی 
فشار قرار می دهد. بنابراین حتی 
اگر شما در دوره شیمی درمانی فعالیت 
به  نان  هم باشید،  نداشته  چندانی 
تا  دارید  نیاز  کالری  زیادی  مقدار 
پس  کنید.  ترمیم  را  بدنتان  بتوانید 
دوره شیمی درمانی اصال زمان مناسبی 
و  غذایی سبک  مواد  انتخاب  برای 
کم کالری نیست. مواد غذایی مهمی 
مانند تخم مرغ، گوشت، شیر، کره و 
پنیر در این دوره گزینه های مناسبی 
محسوب می شوند که کالری مناسبی 
نین در  هم به بدن می رسانند. هم
این دوره اصال نباید از چاق شدن 
هراس داشته باشید. اگر نمی توانید این 
غذاهای سنگین را بخورید، می توانید 
از نوشیدنی های سرشار از کالری مانند 
ذی  میلک شیک یا انواع شیک های م

دیگر استفاده کنید. 
 

ت کنید  تری دریا ین بی روت  
که  شیمی درمانی  مانند  درمان هایی 
با نابودسازی سلول های مختلف در 
بدن همراه هستند، فقط کالری سوزی 
از  میزان  بلکه  نمی کنند،  تشدید  را 
ین  ها را نیز در بدن  بین رفتن پروت
در  شما  بنابراین  می دهند.  افزایش 
مواد  حجم  به  شیمی درمانی  دوره 
حالت  به  نسبت  بیشتری  ینی  پروت
عادی نیاز دارید. خوردن میوه ها و 
نمی تواند  اصال  به تنهایی  سبزی ها 
تامین  را  بدنتان  نیاز  مورد  ین  پروت
کند. به گفته متخصصان، گزینه هایی 
مانند تخم مرغ و گوشت قرمز از بهترین 
ینی برای این دوره درمانی  منابع پروت
زهای  هستند و البته گزینه هایی مانند م
هم  را  حبوبات  دیگر  و  لوبیا  خام، 
باید به آنها اضافه کرد. شیر و پنیر 
ینی موثر و  هم از دیگر منابع پروت
مناسب هستند. در ضمن، با پزشکتان 
ینی  درباره استفاده از مکمل های پروت

صحبت کنید.  

ورید  ته و گر ب ا را کام   غ
شیمی درمانی، قوای دفاعی بدن را در 
مقابل بیماری ها ضعیف می کند. بنابراین 
شما باید در این دوره درمانی نسبت به 
ایمنی و سالمت غذایی بسیار مراقب 
باشید و با احتیاط عمل کنید. پس اول 
غذاهای  ن شوید همه  مطم از همه 
مصرفی تان کامال پخته شده اند. به یاد 
داشته باشید یک وعده غذایی کامال 
پخته شده، به خوبی هم استریل  شده 
است. روندهای مختلف پختن غذا، 
اساسا  و  می کنند  نابود  را  باکتری ها 
جلوگیری  برای  گرم  غذای  مصرف 
باعث  که  میکروب هایی  ورود  از 
بیماری های روده ای می شوند، ایمنی 
بیشتری دارد. به عالوه، غذاهای خام 

سخت تر هضم می شوند، درنتیجه 
می توانند اشتها را کمتر کنند. 

در ضمن، این توضیحات 
به شما می گوید باید از 

کامال  فست فودی  غذاهای 
دور بمانید. 

ایی تان را  داد وعد های غ ت
تر کنید  بی

حالت تهوع و بی اشتهایی می توانند 
از مصرف وعده های غذایی حجیم و 
سنگین جلوگیری کنند. بنابراین شما 
باید حجم وعده های غذایی را کامال 
کاهش دهید و در عوض تعداد آنها 
را بیشتر کنید. شما می توانید به جای 
3 وعده غذایی اصلی،  وعده غذایی 

داشته باشید. کوچک و میان وعده 

ن شوید  ا م اکیزگی غ  از 
در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، 
گونه های باکتریایی متعددی وجود دارند. 
با این حال، بدن انسان در شرایط عادی 
می تواند با بسیاری از آنها مقابله کند اما 
وقتی که قوای دفاعی بدن، مانند دوره 
شیمی درمانی، تضعیف شده باشد، اساسا 
انسان ها با خطر باالی ابتال به بیماری ها 
مواجه می شوند. بنابراین توصیه های 

بهداشتی زیر را جدی بگیرید: 
• قبل از پختن و خوردن غذا، حتما 

دست هایتان را بشویید. 
ن شوید وسایل  • قبل از پختن غذا مطم
آشپزخانه و خصوصا چاقوها کامال تمیز 

و پاکیزه باشند. 
• مواد غذایی خام را از مواد غذایی 

پخته شده دور نگه دارید. 
• غذای پخته شده ای که 
قصد ندارید، مصرف 
در  سریع  را  کنید 
ال بگذارید. غذاهای  یخ
پخته شده هرگز نباید در فضای 

باز رها شوند.  

د که  ر ن  ابت کرده  ان  م
رم مصر  ت  و نه  به طور ر
ی  ی  ت به چا می کنن  م
رد  تر د ا ب ت تن 
ون  ت  ه م و به سرطان 
ی کن در برنامه  بنابر س
ت س  و نو  ود  ی 
رم مصر  ت  و تر   ر ب
رم ر  ت  و اده   ست کن 
رمی در  ا 0  ه 00  به  
ه  ر د کن   ته م طو 
تی     و ا  با 

ی بخور ا ص س 

ت درمان بیاید،   یکی از مشکالتی که می تواند در دوران شیمی درمانی سرا بسیاری از افراد ت
 ترجمه: 

ی  ا س  ی
ذیه ای است. اگر این مشکالت به درستی مدیریت و کنترل نشوند، می توانند  مشکالت مختل ت
روند درمان را با چالش هایی مواجه کنند. از این رو، در ادامه این مطلب به بررسی رای ترین 

ابله با آنها می پردازیم.  ذیه ای در طول دوره شیمی درمانی و راه های م مشکالت ت

بت از سرطان به میان  وقتی ص
می آید، می توان مجموعه ای از 
افه وزن،  عوامل کلی مانند ا
استعمال دخانیات، سن، شیوه 
رکی و  زندگی ناسالم، کم ت
ژنتیک را در ابتال به آن دخیل دانست اما اگر از 
این عوامل کلی و عمومی بگذریم که معموال 
در بیشتر سرطان ها مشترک هستند، به برخی 
یر  ذایی نادرست می رسیم که تا عادت های 
یمی در ابتال به انوا خاصی از سرطان   مست
برابر با  دارند. به بهانه نزدیک شدن به  فوریه 
ه »سفره  ، روز جهانی سرطان، در صف 5 بهمن
سالم« این هفته به بررسی مهم ترین این عادت های 
نادرست و سرطان های مرتبط با آنها می پردازیم. 

 ترجمه: 
ی ی یه 

اشتهای فرد بیمار را هم به شدت کم 
تواند 
حال، 
تواند 

اگر شما در دوره 
به  نان  هم باشید،  نداشته  چندانی 
تا  دارید  نیاز  کالری  زیادی  مقدار 

ی  ا س  ی

ذیه ای بسیار  یکی از توصیه های ت
مهم برای افراد مبتال به سرطان که 
می گذرانند،  را  درمان  دوره  طول 
مصرف بیشتر میوه ها و سبزی های 

رنگی است. 
از این رو، به این افراد توصیه می شود 
برای تنوع بخشیدن به ساالدها و 
و  تهیه  خود،  مصرفی  سبزی های 
مصرف سس های جدید سرشار از 
ادامه  آنتی اکسیدان و سالم که در 
طرز تهیه آنها را ارائه می دهیم را 
در برنامه غذایی خود داشته باشند. 
این سس ها به افزایش اشتها و باال 
ذیه ای غذای افراد  رفتن ارزش ت

مبتال به سرطان کمک می کنند.
1. س گوجه فرنگی: برای تهیه این 
سس که حجم باالیی از ویتامین ها 
و آنتی اکسیدان ها را در خود جا داده 
باید  کیلوگرم گوجه فرنگی بدون 
پوست، تازه و رسیده را با 2 حبه 
،  استکان روغن زیتون،  سیر بزر
پونه و مقدار   قاشق غذاخوری 
کمی فلفل قرمز مخلوط کنید. این 
سس ضدسرطان برای انواع غذاهای 
گوشتی و ساالدها مناسب است. 

آماده  برای  انار:  ر  س   .2
 5 است  کافی  سس  این  کردن 
ترش  انار  رب  غذاخوری  قاشق 
با 5 قاشق غذاخوری  را  یا ملس 
عسل و 5 قاشق غذاخوری روغن 
تا  کنید  مخلوط  خوبی  به  زیتون 
سس یکنواختی به دست بیاورید. 
این سس غلیظ و ضدسرطان برای 
انواع غذاهای نانی یا ساالدها مناسب 

است. 
3. س لبو: برای تهیه این سس 
هم می توانید 00 گرم لبوی پخته 
روغن  قاشق چای خوری  با   را 
پودر  غذاخوری  قاشق  زیتون،  
جعفری،  بر  لیوان  یک  شوید، 
مقداری آبلیموی تازه و کمی فلفل 
روی  را  آن  و  کنید  ترکیب  سیاه 
انواع سبزی ها و ساالدها به عنوان 

طعم دهنده بریزید. 
کمک  می توانند  این سس ها  تمام 
خوبی برای افزایش اشتهای بیمارانی 
را  شیمی درمانی  دوره  که  باشند 

سپری می کنند.

3 س سنتی بر 
ان به سرطان ت م

نگاه متخصص طب سنتی
ا  مر  دکتر 

ی ا کرداف
ه طب  اد دانشک اس
ی دانشگاه علوم  س

پزشکی تهران



ذیه در سراسر جهان انجام  تحقیقات متعددی که درباره رابطه سرطان و ت
شده، نشان می دهند داشتن یک برنامه غذایی سالم می تواند تا حد زیادی در 
پیشگیری از ابتال به انواع سرطان، مخصوصا سرطان های گوارشی، پستان، 
پروستات و دهانه رحم موثر باشد. بیشتر ما می دانیم میان انواع مواد غذایی، 
میوه ها و سبزی های تازه کنار غالت سبوس دار و حبوبات نقش برجسته ای 
در تشکیل یک رژیم غذایی سالم برای پیشگیری از ابتال به سرطان دارند 
اما شاید خیلی از ما ندانیم  کدام گروه از مواد غذایی می توانند احتمال ابتال 

به سرطان را افزایش دهند. 
به عنوان اولین مورد باید به روش های مختلف طب غذا اشاره کنیم. به طور 
کلی، بخارپز، آبپز یا تنوری کردن جزو بهترین روش های پخت وپز محسوب 
می شوند. این درحالی است که کباب کردن روی زغال یا با حرارت مستقیم 
می تواند احتمال ایجاد سوختگی های سطحی، خام  ماندن درونی یا چسبیدن 
ترکیبات شیمیایی مضر زغال روی ماده غذایی )مخصوصا گوشت ها( را 
افزایش دهد و احتمال ابتال به سرطان با مصرف مداوم غذاهایی که به 
این صورت طب می شوند را فراهم کند. از طرف دیگر، روش هایی 
مانند سرخ کردن عمیق هم می تواند میزان ترکیبات مفید در مواد غذایی 
را کاهش دهد و میزان مواد مضر دریافتی از طریق خوردن آن ماده 
غذایی سرخ شده را بیشتر کند. هرچقدر روغن مصرفی برای سرخ 
کردن مواد غذایی به دفعات بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد، 
احتمال سرطان زا شدن غذای سرخ کردنی ما هم بیشتر می شود. 

به همین دلیل هم بهتر است تا حد ممکن، میزان مصرف غذاهای سرخ شده 
و کبابی روی زغال را در برنامه غذایی خود کاهش دهید و اگر هرازگاهی 
هوس خوردن چنین غذاهایی را داشتید، آنها را کنار سبزیجات فراوان 
مصرف کنید تا آنتی اکسیدان کافی برای خنثی کردن رادیکال های آزاد یا 
عوامل سرطان زا به بدنتان برسد. از دیگر مواردی که شدیدا کاهش مصرف 
آن در یک رژیم غذایی سالم و ضدسرطان توصیه می شود، محدود کردن 
مصرف قند و شکر و فراورده های حاوی آنهاست. قند و شکر می توانند 
ذیه کنند و باعث رشد یا انتشار  به سادگی سلول های سرطانی را در بدن ت
آنها شوند. از طرف دیگر، مصرف قند و شکر مداوم با افزایش سط التهاب 

در بدن و بیشتر شدن احتمال ابتال به سرطان همراه است. 
افرادی که می خواهند از سرطان دور بمانند، باید تا جایی که می توانند مصرف 
نمک، غذاهای کنسروی سرشار از نمک و سدیم یا غذاهای دودی را هم 
در رژیم غذایی روزانه شان محدود کنند. این گروه از مواد غذایی می توانند 
باعث آسیب دیدگی سلول ها، افزایش سمیت در بدن و باال رفتن احتمال 
ابتال به سرطان شوند. از طرف دیگر، اصرار به مصرف مداوم غذاهای 
دودی هم می تواند باعث افزایش سط نیتریت در بدن و باال رفتن احتمال 

ابتال به سرطان شود. 
از دیگر مواردی که باید از یک رژیم غذایی سالم تا حد امکان کنار برود، 
انواع نوشابه های گازدار است. این نوشیدنی ها به دلیل قند فراوان و ترکیبات 
شیمیایی موجود در خود تا حد زیادی احتمال بروز سرطان را در بدن 

افزایش می دهند. به خاطر داشته باشید روغن های جامد و هیدروژنه هم 
به عنوان منبعی از دریافت چربی های ترانس، جزو اصلی ترین عوامل ابتال 
به سرطان هستند. یکی از نکاتی هم که نباید در زندگی ماشینی امروزی از 
آن غافل بمانیم، مصرف فست فودها و رابطه آنها با ابتال به سرطان است. 
معموال بیشتر فست فودها از فراورد ه های گوشتی یا به صورت سرخ کردن 
عمیق و همراه با انواع سس و نوشیدنی های گازدار سرو می شوند. در 
این صورت، مجموعه کاملی از عوامل سرطان زا مانند چربی های ترانس، 
آکریالمید، قندها و نمک، رژیم غذایی ما را احاطه کرده و احتمال بروز 
سرطان را در ما افزایش می دهند. به همین دلیل هم بسیار تاکید می شود 
مصرف فست فودها، مخصوصا انواعی از آنها که در روغن فراوان سرخ 
می شوند یا از فراورده های گوشتی تشکیل شده اند باید هرچه بیشتر در 

برنامه غذایی شما محدود شوند. 
توجه داشته باشید زمانی که ما از رابطه بین رژیم غذایی و سرطان صحبت 
می کنیم، منظورمان مداومت به مصرف مواد غذایی سرطان زاست؛ یعنی اگر 
شما در طول زندگی، برنامه غذایی سالمی داشته باشید، به اندازه کافی در 
طول روز فعالیت فیزیکی انجام دهید و وزن تان در محدوده طبیعی قرار 
داشته باشد، مصرف هرازگاهی انواع مواد غذایی که نام بردیم، نمی تواند 
تهدیدی برای سالمتتان باشد اما اگر قرار باشد مصرف این مواد غذایی به 
عادت روزانه یا هفتگی در برنامه غذایی شما تبدیل شود، آن وقت است که 

می گوییم احتمال افزایش احتمال ابتال به سرطان با مصرف آنها باال می رود.

دسرطان  ی  گی های ر وی

ه نگاه متخصص 

هان  یه دانشگاه علوم  پزشکی ا ه ت ر یر  ی م ا  دکتر محمدحس انت

1. برای داشتن یک دلمه فلفل دلمه ای لذیذ، نباید فلفل ها را 
بیش از اندازه بپزید. در غیر این صورت ممکن است دلمه 
شما ته مزه تلخی بگیرد یا بافت بیش از اندازه شلی پیدا کند. 

2. اگر می خواهید فلفل ها را به صورت خام پر کنید و پس 
از پر شدن، آنها را بپزید، بهتر است کف ظرفتان کمی سس 
بریزید تا طعم و بافت دلمه تان بهتر شود. برای تهیه این سس 
وره،  می توانید از مخلوط گوجه فرنگی رنده شده، پیاز داغ، آب

نمک و فلفل کمک بگیرید.

3. افزودن ادویه پاپریکا به دلمه فلفل دلمه ای، طعم خوشایندتری 
به آن می دهد. 

4. حتما قبل از پر کردن دلمه فلفل دلمه ای، تخم های فلفل 
را خارج کنید تا دلمه ها تل و بدمزه نشوند. 

5. افزودن سبزی های معطر )چه تازه و چه خام( به انواع 
دلمه، راز عطر و طعم دلپذیر آنهاست. سعی کنید در هر فصلی 
که هستید، حداقل 2 تا 3 مورد سبزی معطر تازه برای افزودن 

به دلمه های خود پیدا کنید. 

6. اضافه کردن مقداری پیاز داغ در آخرین مرحله پر کردن 
دلمه به مواد آن، می تواند تاثیر مطلوبی بر طعم نهایی دلمه های 

شما داشته باشد. 

7. هرگز دلمه ها را برای پختن یا دم کشیدن در آب یا سس های 
آبکی غوطه ور نکنید. در غیر این صورت، دلمه هایی با عطر 

و طعم ناخوشایند خواهید داشت.

ز ش / م  ر اما   

ن  ر  
ه  بر پخت د

ان  گیری از سر ایی مناس برای پی

ونانی ات  ه س د

1. برای آماده کردن این غذا ابتدا فلفل دلمه ای ها را به صورت عمودی از 
وسط دو نیم کرده و دانه ها یا بخش های سفید درونی آنها را کامال خالی کنید. 
2. فلفل دلمه ای های نصف شده را حدود  تا 9 دقیقه بخارپز کنید تا 
بافت آنها کمی نرم شود. حواس تان باشد که آنها را بیش از اندازه حرارت 

ندهید تا حالت گود و کاسه مانند خود را از دست ندهند. 
3. یک ظرف گود را با آب جوش پر کنید و آن را روی حرارت بگذارید. 
ماکارونی های ارزو را داخل آب جوش بیندازید و حدود 0 دقیقه آنها را 
بجوشانید. پس از آبکشی کردن، اجازه بدهید  آب آنها در آبکش کامال 
کشیده شود. اگر ماکارونی ارزو در دسترس تان نبود، می توانید از ریزترین 

انواع ماکارونی سبوس دار که در دسترس تان است، استفاده کنید. 
4. نیمی از نخودهای آبگوشتی پخته را له کنید و نیمی از آنها را به صورت 

خردشده یا درسته نگه دارید. 
سبی گرم کنید، سپس پیازهای خردشده را به آن  5. روغن را در تابه ن
بیفزایید و حدود 4 تا  دقیقه پیازها را تفت بدهید تا بافتی کامال نرم و 

شیشه ای پیدا کنند. 
6. بر های ترد و تازه اسفناج را همراه پونه داخل تابه بریزید و حدود 
نیز  تا آب اسفناج ها  ادامه دهید  به تفت دادن خود  تا 5 دقیقه دیگر   3

کامال کشیده شود. 
7. ماکارونی ارزوی پخته و نخودهایی که نیمی له شده و نیمی درسته 
هستند را همراه نصف پنیر فتا، گوجه فرنگی های خشک و خردشده، سرکه 
و نمک داخل تابه بریزید. تمام مواد را حدود  تا 3 دقیقه با حرارت 

متوسط هم بزنید تا طعم و بافت یکنواختی پیدا کنند. 
تابه پر کنید و  با مواد درون  8. داخل فلفل دلمه ای های بخارپز را 

درنهایت باقی مانده پنیر فتا را روی مواد دلمه خود بپاشید. 
9. در صورت تمایل، می توانید پونه را در این مرحله روی پنیرها بریزید. 
10. این غذا می تواند در همین مرحله سرو شود یا در صورت تمایل 

می توانید فلفل دلمه ای های پرشده را حدود 5 دقیقه داخل فر قرار دهید، شعله گریل را روشن کنید و اجازه دهید  دلمه های شما کمی برشته شوند.

اد   ن پ

از  بیشتری  مقدار  دریافت  نگران  و  ندارید  اضافه وزن  اگر 
فتایی  پنیر  به  نیست  بد  نیستید،  غذا  این  با خوردن  کالری 
که قرار است در آخرین مرحله روی دلمه ها بریزید، حدود 
این  در  کنید.  اضافه  یا موزارال هم  پنیر چدار  لیوان  نصف 
بسیار  بدغذا  افراد  یا  کودکان  برای  دلمه ها  طعم  صورت، 

مطلوب تر خواهد شد. 
باز هم اگر اضافه وزن ندارید و از مشکل یبوست رنج می برید، 
یونانی، مقداری روغن  این دلمه های  می توانید هنگام سرو 
زیتون روی هر دلمه اسپری کنید و چند بر ریحان روی 

هر کدام از آنها بگذارید. 
هرچند در دستور تهیه این غذا به گوجه فرنگی خشک  اشاره 
شده، شما می توانید بدون نگرانی از گوجه فرنگی تازه به جای 
آن استفاده کنید. در این صورت، باید مواد داخلی دلمه را 
کمی بیشتر تفت بدهید تا آب گوجه فرنگی کامال کشیده شود 

و دلمه هایتان آب نیندازند.

اد سر ن پ

د اد  ش  35/

د ته  ش  5/

ی   و   م 

ت  س  و پ س دس

ز  و  دس ر م  د  

ی گر  پ  ی  ر 

ر      د    

ی  یز      ر   و د م 

گ  و ر     ست  

ر     یر    م  

مت د می  س گ  و ر  س

ر برای   ز  اد 
یه رز ت

ان ا ت  16
ا یه ای  س ت ت ینه 

ب  که  زمانی 
میان  به  سرطان  از 
می آید، اگر بخواهیم 
مانند  مسائلی  از 
ژنتیک بگذریم باید صراحتا بگوییم 
ذایی سالم می تواند تا  داشتن رژیم 
ر  به عنوان عاملی مو قابل قبولی  حد 
در پیشگیری از ابتال به سرطان باشد. 
ذیه، مصرف حجم  بر اسا علم ت
سبزی ها،  و  میوه ها  از  بیشتری 
الت سبو دار به دلیل  حبوبات و 
ویتامین ها، امال و فیبر فراوانی که 
حد  تا  می تواند  می رسانند،  بدن  به 
انوا  به  ابتال  احتمال  چشمگیری 

سرطان را کاهش دهد. 
برای بهره  بردن هرچه بیشتر از خوا 
بهتر  سبزی ها  و  میوه ها  دسرطانی 
انواعی  ذایی،  است در یک وعده 
از آنها را با رن های مختل مصرف 

کنیم. 
و  پنیر  با  رنگی  دلمه ای  فلفل  دلمه 
ذای اصیل یونانی است  سبزیجات، 
که خوردنش برای افراد گیاهخوار یا 
کسانی که می خواهند شیوه زندگی 
مانند  بیماری هایی  از  دور  و  سالم 
سرطان داشته باشند، توصیه می شود. 
ذا عالوه بر آنتی اکسیدان ها و فیبر  این 
فراوان، کلسیم زیادی را هم در خود جا 
داده است و مصرف آن می تواند برای 
حف سالمت استخوان ها مفید باشد. 

ا  ان ای  را
از  گروه  آن  جزو  سبزیجات  دلمه 
غذاهایی است که همراه کردن مقداری 
می تواند جذابیت  آن  با  تازه  آبلیموی 

طعمش را دوچندان کند. 
شاهی و بروکلی بخارپز در ترکیب با 
یکدیگر می توانند همراه خوبی به عنوان 
ساالد برای این غذا باشند. البته به شرطی 
وره به عنوان سس  که مقداری پونه و آب

به آنها اضافه کرده باشید. 
دوغ  مختلف،  نوشیدنی های  میان 
همراهی  برای  خوبی  گزینه  کم نمک 
با این غذا و ایجاد طعم جذاب تر در 

آن است. 
از آنجایی که دلمه سبزیجات، کالری 
و کربوهیدرات نسبتا پایینی دارد، شما 
نان  برش   2 با  را همراه  آن  می توانید 
قاشق   3 یا  نفر  هر  برای  سبوس دار 
هر  برای  پوره سیب زمینی  غذاخوری 

نفر سرو کنید. 
پودر  مختلف،  چاشنی های  میان 
آویشن و سماق می توانند طعم نهایی 
جذاب تری برای این دلمه های یونانی 

ایجاد کنند. 

ری  ا کا
دلمه  این  تشکیل دهنده  غذایی  مواد 
انرژی  کیلوکالری   0 0 مجموع  در 
دارند که در صورت تقسیم کردن غذای 
تهیه شده میان 4 نفر به هر یک از آنها 
2 کیلوکالری انرژی خواهد  حدود 
رسید. البته در صورتی که این غذا با نان 
میل شود، به ازای هر 30 گرم نان باید 
80 کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

یه ای ز ت ا
این غذا حاوی  گرم  از  هر وعده 
چربی )5 گرم چربی اشباع(،  گرم فیبر، 
ین،  35 گرم کربوهیدرات، 2 گرم پروت
9 میکروگرم فوالت، 25 میلی گرم 
واحد   58 قند،  گرم   8 کلسترول، 
میلی گرم   204  ،A ویتامین  بین المللی 
 3 کلسیم،  میلی گرم   233  ،C ویتامین 
میلی گرم آهن، 05 میلی گرم سدیم و 

8 میلی گرم پتاسیم است.  2
ضمن اینکه می تواند 340 درصد از نیاز 
روزانه بدن به ویتامین C، 23 درصد 
به ویتامین A، 49 درصد به فوالت و 
23 درصد به کلسیم را هم تامین کند. 
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ز و  دس شماره هفتصد ویک  سیزده بهمن نودوهفت

کیلوکالر25عدد1فلفل دلمه ای زرد

کیلوکالر25عدد1فلفل دلمه ای نارنجی

کیلوکالر25عدد1فلفل دلمه ای سبز

کیلوکالر25عدد1فلفل دلمه ای قرمز

کیلوکالر90قاشق غذاخوری1روغن زیتون فرابکر

کیلوکالر20عدد1پیاز متوس

کیلوکالر50گرم200برگ تازه اسفنا

کیلوکالر480گرم450نخود آبگوشتی پخته

کیلوکالر80لیوان2ماکارونی ارزو

کیلوکالر5قاشق غذاخوری1پونه خشک

کیلوکالر240لیوانپنیر فتا

کیلوکالر5لیوانگوجه فرنگی خشک

کیلوکالر0قاشق غذاخوری1سرکه قرمز

ای خورینمک کیلوکالر0قاشق 

از ماکارونی های سبوس دار که شکل شان شبیه  انواعی  به  ارزو   ماکارونی 
دانه های برنج است، گفته می شود. 
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شماره هفتصد ویک  سیزده بهمن نودوهفتمیزگرد  

: با توجه به اینکه خانم یزدانی بارها 
یتی  تصمیم گرفته اند وزن کم کنند اما موف
کسب نکرده اند، برای کاهش وزن باید چکار 

کنند؟
و  رفتاری  مسائل  به  مفرط  بیشتر چاقی های 
شیوه زندگی مربوط می شود. اگر خانم یزدانی 
می خواهند رژیم غذایی مناسبی که منجر به 
کاهش وزنشان بشود، داشته باشند حتما باید 
آموزش هایی در مورد رفتارهای مختلف غذایی، 
انتخاب غذا و  نحوه غذا خوردن در برنامه و 
جلسات مختلف رژیم درمانی شان داشته باشند. 
اگر در مرحله اول، روش کامل،  استاندارد و دقیق 
ییر در شیوه زندگی  رژیم درمانی که همراه با ت
است در مورد ایشان اجرا شود و نتوانند موفق 
شوند،  در مرحله دوم رژیم درمانی همراه داروهای 
استاندارد مورد تایید سازمان غذاوداروی آمریکا 

توصیه می شود و اگر باز هم این مرحله ناموفق 
بود می توانند سومین مرحله که جراحی  است 

را انتخاب و استفاده کنند. 
به  نیازی  انجام عمل جراحی  با   :

رژیم درمانی ندارند؟
حتی با انجام عمل جراحی استاندارد، فرد باید 
رژیم غذایی خاص و برنامه ورزشی مناسبی 
داشته باشد تا مانع افزایش وزن و برگشتن به 
وضعیت قبلی شود. بسیاری از افراد با وجود 
اینکه عمل جراحی انجام داده اند،  بعد از عمل 
به علت رعایت نکردن رژیم غذایی و انجام 
ندادن تمرین های ورزشی خاص دوباره به حالت 
قبلی برمی گردند که این موضوع بر سالمتشان 

اثر منفی و جدی تری خواهد داشت.
: به نظر شما مناسب ترین روش های 

جراحی کدامند؟

روش هایی مانند قرار دادن پروتز حلقه مانندی  
ابتدای معده می تواند کمک کننده باشد.

: با توجه به اینکه این خانم مبتال به 
چربی و فشار خون باال و کبد چر هستند 

چه توصیه ای به ایشان دارید؟
چربی و فشار خون باال و کبد چرب از عوامل 
خطرساز و مهم تلقی می شوند. ایشان یکی از 
داوطلبان جدی جراحی هستند. اگر وزن کم 
عروقی سراغشان  قلبی-  بیماری های  نکنند، 
نین ممکن است دچار قند خون  می آید. هم
باال شوند که شروع بیماری دیابت است. تمام 
این عوامل به شدت می تواند سالمتشان را تهدید 
ذیه  کند. بنابراین توصیه می کنم به متخصص ت
مراجعه کنند و قبل از انجام عمل جراحی مقداری 
با  تا عمل جراحی  بیاورند  پایین  وزنشان را 

موفقیت بیشتری انجام شود.

ه نگاه متخصص 

: از چه زمانی چا شدید؟
گی چاق بودم. در واقع، از وقتی یادم می آید وزنم  من از ب

زیاد بوده است. 
: تا به حال برای کاهش وزن تالش کرده اید؟

بارها خواستم وزن کم کنم اما نتوانستم. در کل، نمی توانم 
رژیم غذایی کاهش وزن را ادامه بدهم، مدتی رژیم می گیرم اما 
بعد دوباره پرخوری می کنم و وزنم از قبل هم بیشتر می شود. 
حتی برای مراسم ازدواجم هم نتوانستم وزن کم کنم، مدتی 

بعد از ازدواج وزنم به 00 کیلوگرم رسید و بعد از بارداری 
و زایمان چاق تر شدم.

: مشکل و بیماری خاصی ندارید؟
کم کاری تیروئید دارم و دارو مصرف می کنم. سابقه خانوادگی 
دیابت دارم و در ماه آخر بارداری قند و فشار خونم باال رفت. 
کبد چرب و چربی خون هم دارم. به دلیل وزن باال وقتی راه 
می روم دچار پادرد می شوم. چاقی از نظر روانی هم خیلی 

اذیتم می کند و خرید لباس برایم زجرآور است.

: ورزش می کنید؟ 
نه، متاسفانه اهل ورزش نیستم و حتی اگر بخواهم ورزش 

کنم با این وزن برایم خیلی سخت است.
: حرف یا نکته آخر؟

با توجه به اینکه بارها رژیم گرفتم اما نتوانستم وزن کم کنم، 
قصد دارم برای کاهش وزن سراغ جراحی بروم اما نمی دانم 
کار درستی است یا نه بنابراین از متخصصان »سالمت« می خواهم 

در این باره راهنمایی ام کنند.

یه برا کا یا  رد ت ی ا  ش که س  ی  ا یان ب س د  ان  ن ا ا با سایر  ربه تان  یری  ت ا ب ا ت ان با  ن ا با  ه  ری  یه باشی کا اس از  رد ت ی ی س  ا م  ت ا  ش
ی ا ه ب ی  ر  د  ست  اد ست یا  با د ا د ان  ت ر  ا ا ا ت ی  س  یی  د ت ا  ن  ه  د ا د ا زن  ای  ا

وگر از چاقی مفر رن می برد، می گوی دانی که با وزن  کی انم ی
مه ب د ت ر ر  ن ت نتو  

طبق یک قانون کلی برای مشخص شدن وزن مناسب بر اساس 
قد، در خانم ها عدد 05 را از قد کم می کنیم. با توجه به اینکه 
سانتی متر است، وزن 55 کیلوگرم برایشان  قد خانم یزدانی 0
مناسب است اما در حال حاضر وزنشان تقریبا 2برابر حد مجاز 
است. بهترین کار این است که با رژیم غذایی مناسب و ورزش 
منظم وزنشان را کم کنند. اگر تا به حال نتوانسته اند با رژیم غذایی 
یا  وزن  کاهش  جراحان  با  است  بهتر  برسند،  مناسب  وزن  به 
از روش های  لزوم  در صورت  و  گوارش مشورت  متخصصان 
جراحی استفاده کنند. ایشان با استفاده از بالن می توانند حدود 
20 تا 30 کیلوگرم وزن کم کنند اما مهم ترین نکته این است که 
انگیزه حفظ وزن داشته باشند. توصیه می کنم با هر روشی می توانند 
)رژیم غذایی و ورزش یا عمل جراحی( وزن کم کنند و از اضافه 
مشکالت  بر  عالوه  زیاد  وزن  کنند.  پیشگیری  مجددشان  وزن 
اسکلتی- عضالنی مانند زانودرد، کمردرد و پادرد مشکالتی مانند 
چربی خون باال، فشار خون باال، دیابت و مشکالت دیگر برایشان 
ایجاد خواهد کرد. این خانم باید کاهش وزن را جدی بگیرند و 
ذیه مشورت کرده و در صورت  حتما در این مورد با متخصص ت

لزوم از جراحی استفاده کنند. 

یز ح وزن است ته ان مه ترین ن

اد دانشگاه علوم پزشکی تهران / اس رکما ی   دکتر 

وپ ر نگاه 

خیلی از افراد وزن کم می کنند اما نگه داشتن وزن خیلی مشکل 
است. با محدودیت مواد غذایی و کاهش کالری دریافتی بعد از 
مدتی متابولیسم بدن کاهش پیدا می کند. در واقع، بدن برای حفظ 
پایین  باعث می شود  این موضوع  قبلی مقاومت می کند و  وزن 
آمدن وزن مشکل شود. ایشان بارها کاهش وزن را تجربه کرده اند. 
نکته مهم این است که کاهش و افزایش متناوب وزن اثر منفی 
روی سیستم های مختلف بدن دارد. بنابراین باید به حفظ وزن و 

پیشگیری از افزایش وزن مجدد توجه داشته باشند.
با توجه به اینکه این خانم مبتال به کبد چرب هستند، الزم می دانم 
یادآوری کنم که کبد چرب عارضه شناخته شده چاقی است که 
می تواند  حتی  و  می شود  توجه  آن  به  گذشته  از  بیشتر  امروزه 
موجب از بین رفتن کبد شود و بیماری های مزمن کبدی ایجاد کند. 
باالتر  هم  خونشان  چربی  گفته اند  یزدانی  خانم  که  همان طور 
از حد مجاز است. چربی خون باال  همراه کبد چرب احتمال 
زی و فشار خون  بیماری های قلبی- عروقی و سکته های قلبی و م
باال را افزایش می دهد و فرد را مستعد ابتال به دیابت می  کند. با 
توجه به وجود سابقه دیابت در خانواده ایشان احتمال این خطر 

نیز برایشان مطرح است. 
مجموع عواملی مانند چاقی شکمی، فشار خون باال، قند خون باال، 
تری گلیسرید باال و کاهش ا دی ال از عوامل نشانگان متابولیک 
هستند و اگر 3 مورد از این عوامل وجود داشته باشد فرد مبتال به 
این نشانگان است. البته چاقی شکمی   به تنهایی می تواند به طور 
مستقیم موجب بیماری های قلبی- عروقی شود. بررسی ها نشان 
سانتی متر در مردان و بیشتر از 88  داده، دور کمر بیشتر از 02
سانتی متر در زنان خطرناک است و می تواند موجب بیماری های 

قلبی- عروقی شود. 
کمک  با  کنند  سعی  که  است  این  یزدانی  خانم  به  من  توصیه 
ذیه و رژیم غذایی مناسب و افزایش فعالیت بدنی  متخصص ت

وزنشان را کاهش دهند. 
می شود.  استفاده  کمتر  ما  کشور  در  وزن  کاهش  جراحی های 
در مواردی که شاخص توده بدنی )که از تقسیم وزن برحسب 
کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر محاسبه می شود( فرد بیشتر 
3 باشد و فرد مبتال  از 40 باشد یا شاخص توده بدنی بیشتر از 
به عوارض چاقی مانند دیابت و نشانگان انسدادی خواب باشد، 

توصیه می شود عمل جراحی انجام شود. 
و  معده  کردن حجم  محدود  مانند  جراحی  مختلف  روش های 
بای پس روده کوچک برای کاهش وزن وجود دارد که بسیار موثر 
هستند. بررسی ها نشان داده این جراحی ها حتی در درمان دیابت 
نیز موثرند. به عالوه، خانم یزدانی مبتال به کم کاری تیروئید هستند. 
کم کاری تیروئید اضافه وزن می دهد اما چاقی مفرط معلول کم کاری 
تیروئید نیست. چاقی مفرط معلول مصرف زیاد غذا و نداشتن 
فعالیت بدنی است البته کم کاری تیروئید باید درمان شود چون 

اگر درمان نشود می تواند از کاهش وزن جلوگیری کند.

د ید درمان ن ک کاری تیرو
مان کاه وزن می شود

رانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ر  ا ا م   دکتر محمد

د  متابو خصص  و  نگاه 

یه گرد  ا به سو می ا و ر اکی دکتر م
ته با ی  با ر د ر تی ب  

»از وقتی یادم می آید چا بوده ام. حتی برای مراسم ازدواجم هم 
نتوانستم وزن کم کنم، مدتی بعد از ازدوا وزنم به  کیلوگرم 
رسید و بعد از بارداری و زایمان چا تر شدم. بارها تصمیم گرفتم 
وزن کم کنم اما نتوانستم. چاقی مشکالت زیادی برایم ایجاد کرده 
. این بار قصد دارم  است کم کاری تیروئید، فشار خون، چربی خون و کبد چر
بت های خانم  ساله ای با قد  برای کاهش وزن سرا جراحی بروم.« اینها ص
ذیه« این هفته شرکت   سانتی متر و وزن 5 کیلوگرم است که در »میزگرد ت

کرده تا برای کاهش وزن و جراحی از متخصصان »سالمت« راهنمایی بگیرد.

ه  ر  

دانی  ه ی یه دربار م چاقی ا گرد  می
یه،  ا متخصص  ا و ر ور دکتر م با 
رانی و خصص  اجر  ا م ر دکتر م

گا و خصص  را  م، دکتر ش ی د و متابو
وپ ان ار ی رک گوار و دکتر 

ـی  درمان چـا
ی ر ـــ  با 

ر  ا م ی  تر چا ب
تار  ا ر به م
رد  ی  ن وه   
ر  ود  مربو می 
ن  و نی می  د ان 
ر به  ی که من ی مناس ر 
ن  ته با ود د ان ب ن کا 
ی در مورد  ا مو  ا با  ت
نتخا  ی  ا مخت  تار ر
وردن در برنامه  وه      ن
ان  ات مخت ر درمانی   
ن با  ر مو ن ن  ته با د
ی  ر ر  ه  درمانی  در مر ر د

نتخا کنن ر 

برای پیشگیری از چاقی ابتدا کم کردن قابل توجه کالری مواد غذایی و دوم 
ورزش و افزایش فعالیت های بدنی ضروری است. در برخی افراد چاقی به 
حدی می رسد که ضمن اینکه ورزش و رژیم غذایی توصیه می شود، این 
موارد برای فرد کافی نیست و اقدامات دیگری مانند انواع روش های جراحی 
برای درمان چاقی الزم است اما مالک تعیین نیاز یا عدم نیاز به روش های 
تهاجمی،  اندازه گیری شاخص توده بدنی است که از تقسیم وزن بدن بر 
اساس کیلوگرم بر قد بر اساس متر به توان دو محاسبه می شود. در مورد 
بیمارانی که شاخص توده بدنی باالی 30 باشد، چاقی مفرط در نظر گرفته 
می شود. در مورد بیمارانی که این عدد باالی 40 باشد، اقدامات تهاجمی 
 مثل بالن گذاری و جراحی توصیه می شود، به ویژه در افرادی که رژیم غذایی 
دقیق تحت نظر پزشک که شامل  ماه رژیم دقیق و مداوم است، 2 بار با 
شکست مواجه شود. در مورد بیمارانی که شاخص توده بدنی بین 35 تا 
40 است اما بیمار دچار عوارض ناشی از چاقی مانند تنگی نفس، فشار 
خون و دیابت است، اقدامات درمانی توصیه می شود. 2 گروه از روش های 
درمانی تهاجمی   بیشتر استفاده می شوند؛ گروه اول روش های اندوسکوپیک 
که متداول ترین آنها گذاشتن بالن الغری داخل معده است. معموال این 
بالن ها با آب یا هوا پر می شوند و از طریق اندوسکوپی داخل معده قرار 

سال در معده باقی می مانند و با  می گیرند. این بالن ها اغلب بین  ماه تا 
جلوگیری از پرخوری موجب کاهش وزن می شوند. بالن در بیمارانی که به 
این درمان خیلی خوب جواب می دهند تا 25 کیلوگرم کاهش وزن ایجاد 
می کند و عارضه مهمی  ندارد اما ممکن است در موارد نادر تخلیه شود و 
در جایی از روده گیر کند. بالن برای 2 گروه از افراد استفاده می شود؛ یکی 
در افرادی که چاقی شان قابل توجه نیست و دوم بیمارانی که به هر دلیلی 
داوطلب جراحی نیستند یا تمایلی به جراحی ندارند. بالن برای بیمارانی که 
دارای شاخص توده بدنی بین 35 تا 40 هستند، توصیه می شود. در مورد 
بیمارانی که چاقی شان بسیار شدید است نیز ابتدا توصیه می شود از بالن 
استفاده شود تا مقداری از وزنشان کم شود و بعد از آن جراحی انجام دهند. 
گروه دیگر روش های درمانی تهاجمی   چاقی روش های جراحی است که یا 
از طریق جراحی باز یا از طریق جراحی الپاراسکوپی انجام می شوند. یکی از 
« یا حلقه گذاری  ساده ترین جراحی هایی که انجام می شود، »گاستریک باندین
است که از طریق الپاراسکوپی روی معده قرار  می گیرد و حجم معده کاهش 
پیدا می کند و خوردن فرد را کاهش می دهد. گروه دیگر جراحی ها،  جراحی هایی 
هستند که حجم معده را محدود می کنند که معروف ترین آنها »گاستروکتومی 
 قسمتی« است. در این روش قسمتی از معده نگه داشته می شود و بقیه برداشته 

خواهد شد. با کاهش شدید حجم معده خوردن فرد کاهش پیدا می کند.
گروه دیگر جراحی ها »جراحی های بای پس« هستند. در این روش قسمتی از 
لو روده باریک باال آورده شده و به معده وصل می شود. این لو ممکن 
جذب  است تا نزدیکی روده بزر برسد. در این روش برای بیمار سو
جذب مصنوعی به دلیل کاهش جذب مواد  مصنوعی ایجاد می شود. این سو
غذایی باعث کاهش وزن می شود.  بین روش هایی که گفته شد، بای پس 
موثرترین روش است که عوارض آن نیز بیشتر از سایر روش هاست. البته 

اگر بیمار خوب کنترل شود، این عوارض به حداقل خواهد رسید.
اگر بخواهم به عوارض روش های ذکرشده اشاره کنم باید بگویم مهم ترین 
عارضه بالن گذاری تهوع و استفراغ است که بیمار کم کم به آن عادت می کند. 
نین ممکن است بالن سوراخ شده و وارد روده شود. برای جلوگیری  هم
از این اتفاق مایع رنگی داخل بالن ها تزریق می شود تا در صورت سوراخ 
شدن و جذب این مایع رنگی و مشاهده آن در ادرار،  بالن سوراخ شده سریع 
خارج شود. در روش هایی مانند »گاستروکتومی  قسمتی« به دلیل کاهش 
حجم معده و عدم تحمل حجم مواد غذایی تهوع،  استفراغ و درد شکم پیش 
نین کاهش عملکرد کیسه صفرا نیز ممکن است باعث سن  می آید. هم
ن شد که بیمار قبل از جراحی سن  کیسه صفرا شود بنابراین باید مطم

کیسه صفرا دارد یا نه احتمال این عارضه در جراحی بای پس بیشتر است. 
نرسیدن مواد غذایی به کیسه صفرا و عدم تخلیه کیسه صفرا باعث افزایش 
سن عالمت دار در کیسه صفرا می شود. مهم ترین عارضه عمل بای پس 
جذب ویتامین های محلول در  جذب مواد غذایی، به ویژه سو ناشی از سو
چربی است. بیمار ممکن است دچار اسهال مزمن یا اسهال چرب شود که 
باید با کنترل و مصرف دارو این عوارض را کاهش داد. بنابراین مصرف 

ویتامین های محلول در چربی و سایر ویتامین ها به بیمار توصیه می شود.
مورد دیگری که در درمان چاقی باید به آن اشاره کنم قرص های الغری 
کاهش  و  اشتها  کاهش  مثل  با روش هایی  معموال  این قرص ها  است. 
جذب  بعضی مواد غذایی، به ویژه چربی اثر می کنند. بعضی داروها نیز 
متابولیسم بدن را افزایش می دهند. انتخاب داروهای الغری باید حتما 
مصرف  از  بیماران  می شود  توصیه  گیرد.  انجام  متخصص  نظر  تحت 
البته دارو  داروهایی که به طور قانونی تهیه نشده اند، خودداری کنند. 
یک درمان کمکی کنار سایر روش های درمانی است و به تنهایی کاهش 
وزن قابل توجهی ایجاد نمی کند. بنابراین هر بیمار برای درمان ابتدا باید 
اندازه های  به ترکیب، ساختار و  با توجه  معاینه شود و  به طور دقیق 

بدنی اش درمان مناسب را آغاز کند.

د سایر رو های جراحی را توصیه می کن ن و ب    ابتدا با

ر و خصص  و  نگاه 

/ عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی ایران ا را   دکتر ش



پوست شماره هفتصد ویک  سیزده بهمن نودوهفت

ان دارد طر سر وام  ه را با  تری مواج ن بی ا ب ری ان ر  نوان ب پوست به 

ناسی پوست سرطان 
ما  بدن  مختل  اندام های 
شامل سلول هایی هستند که 
وجود آنها و تعاملی که با 
یکدیگر دارند باع عملکرد 
مثبت آناتومیکی و فیزیولوژیکی در بدن می شود. 
ای خود را در  برای اینکه سلول ها بتوانند ب
بدن حف کنند دائم باید تکثیر یا ترمیم شوند 
اما این چرخه گاهی به دالیلی دچار اختالل 
عیت ترمیمی یا تکثیری  می شود. هنگامی که و
سلول های بدن از روال عادی خود خار می شود 
و سلول ها خار از قاعده، رشد و تکثیر پیدا 
می کنند، مساله سرطانی شدن سلول ها پیش 
می آید. سلول های سرطانی، سلول های مهاجمی 
هستند و به راحتی می توانند به سلول های نزدیک 
یا بافت های دورتر از خودشان حمله کرده و 

آنها را تخریب کنند و از بین ببرند. 
پوست نیز به عنوان بزر ترین ارگان بدن 
حاوی سلول های مختلفی است که همگی 
آنها در معر انوا و اقسام عوامل مختل 
یطی قرار دارند و ممکن است به  داخلی و م
همین دالیل به سلول های مهاجم و سرطانی 
تبدیل شوند و سرطان پوست ایجاد کنند، 
ا چیست؟ چه  حال اینکه سرطان پوست دقی
عالئمی دارد؟ چه عواملی باع ایجاد آن 
و گفت وگویی است که  می شود؟ و... مو
با دکتر سیدمهدی طبایی، متخص پوست و 
ات لیزر در پزشکی داشته ایم. ی رئی مرکز ت

: آقای دکتر! شیو سرطان پوست 
برای  اندازه می تواند  تا چه  در است و  چ

انسان خطرناک باشد؟
سرطان های پوست را می توان به 2 گروه کلی تقسیم 
کرد. گروه اول سرطان هایی هستند که از سلول های 
رنگدانه ای پوست منشا می گیرند و در اصطالح 
به آنها »سرطان مالنوسیتیک« یا »سرطان ناشی 
از مالنوسیت یا سلول های تولیدکننده رنگدانه« 
دلیل  به  پوست  می گویند. گروه دوم سرطان 
سرطانی شدن سلول های غیرمالنوسیت ایجاد 
می شود. هر کدام از این دو گروه سرطان ویژگی ها، 
شیوع و عوامل خطر خاص خودشان را دارند.

به طورکلی سرطان های پوست جزو شایع  ترین 
سرطان ها در انسان محسوب می شوند. تخمین زده 
می شود حدود 40درصد کل سرطان های انسان 
مربوط به سرطان های پوست است. سرطان های 
پوست انواع و اقسام مختلفی دارند. برخی از 
آنها سرطان هایی هستند که کمتر کشنده اند و 
بیشتر تهاجم های موضعی ایجاد می کنند و باعث 
تخریب ارگان ها و بافت های نزدیک به خودشان 
می شوند. گروه دیگری از سرطان ها بسیار مهاجم 

و کشنده اند. بدترین سرطانی که پوست را درگیر 
می کند »مالنوما« نام دارد. مالنوما به دلیل سرطانی 
شدن سلول های رنگدانه ای پوست ایجاد می شود 
و اگر به موقع تشخیص داده نشده و سریع درمان 
نشود، می تواند بسیار کشنده باشد. ابتال به این نوع 
سرطان حدود 2 تا 5 درصد مر ومیر دارد.
نین سرطان های غیرمالنوسیتی که شامل  هم
سرطان هایی به نام BCC یا سرطان سلول های 
پایه ای پوست و SCC یا سرطان  سلول های 
سنگفرشی پوست است نیز می توانند به درجاتی 
کشندگی داشته باشند اما این میزان به مراتب 

کمتر از مر ومیر »مالنوما« است.
شیوع این نوع سرطان ها بسیار زیاد است، به 
طوری که طبق آمار منتشرشده در آمریکا، ساالنه 
بین 3 تا 4 میلیون نفر به انواع سرطان های پوست 
مبتال می شوند که نیاز به اقدامات تشخیصی و 

درمانی به موقع دارند.
: کدام یک از این سرطان ها شایع تر 

است؟
شایع ترین سرطانی که در پوست وجود دارد و 
هر روز ممکن است با آن برخورد داشته باشیم 
سرطانی به اسم BCC یا سرطان »سلول های 
پایه ای پوست« است. این سرطان ناشی از تکثیر 
بی رویه و خارج از عرف سلول های الیه پایه ای 
اپیدرم یا الیه سطحی پوست است. BCC معموال 
به صورت یک خال گوشتی تظاهر پیدا می کند و 

اوایل ممکن است ظاهر جوش مانند داشته باشد 
که به تدریج بزر می شود. خوشبختانه این نوع 
سرطان خیلی مهاجم نیست. وجود عروق خونی 
که اطراف جوش یا خال وجود دارد یکی از 
 BCC .نشانه های وجود این نوع سرطان است
معموال در افراد باالی 50 سال یا کسانی که در 
گذشته در معرض تابش طوالنی مدت آفتاب قرار 
داشته اند یا بیمارانی که سابقه رادیوتراپی دارند 
بیشتر دیده می شود. تشخیص به موقع این نوع 
سرطان بسیار مهم است زیرا در مراحل اولیه 
بیماری می توان آن را با جراحی ساده درمان کرد 
و معموال نیاز به اقدام اضافه تری مثل شیمی درمانی 
یا رادیوتراپی نخواهد بود. مشکلی که ممکن 
است سرطان BCC ایجاد کند این است که 
اگر به طور کامل برداشته نشود می تواند در 
محل خودش دوباره رشد کند و نیاز به اقدام 

مجدد داشته باشد.
: چه عواملی باع سرطانی شدن 

سلول های پوست می شوند؟
مهم ترین عاملی که در ایجاد سرطان های پوست 
دخالت دارد و ثابت شده در طوالنی مدت می تواند 
باعث ایجاد سلول های بدخیم در پوست شود، 
اشعه فرابنفش آفتاب است. این اشعه حتی در 
طول موج هایی که برای بدن انسان مناسب است 
هم می تواند سرطان زا باشد. افرادی که بیش از 
حد در معرض تابش نور آفتاب قرار می گیرند، 

مانند کارکنان برخی مشاغل از جمله کشاورزان، 
دامداران، معدن چیان، کوهنوردان، ماهیگیران و... 
یا کسانی که تفننی آفتاب می گیرند و حتی کسانی 
که آفتاب با درجات کم اما در طوالنی مدت به 
پوستشان برخورد می کند دچار آفتاب سوختگی 
می شوند و همین مساله شیوع سرطان پوست را 

در این گروه ها افزایش می دهد.
عوامل دیگری هم در ایجاد سرطان های پوست 
دخالت دارند. از جمله این عوامل می توان به نقص یا 
کاهش سط سیستم ایمنی بدن، استعمال دخانیات، 
سابقه برخی انواع درمان های پزشکی از جمله 
رادیوتراپی های شدید یا در اصطالح برق گذاشتن، 
سابقه وجود سوختگی ها یا جوشگاه های مزمن، 
آلودگی به برخی ویروس ها از جمله ویروس 

هرپس یا زگیل تناسلی و... اشاره کرد.
، تابشی  : منظورتان از تابش آفتا
است که باع آفتا سوختگی می شود یا 

دار تابشی می تواند خطرآفرین باشد؟ هر م
برای  خطر  عوامل  از  یکی  آفتاب سوختگی 
دچار  که  افرادی  بنابراین  مالنوماست  ایجاد 
سوختگی های شدید و ناگهانی می شوند نسبت به 
کسانی که به شکل مزمن در معرض آفتاب قرار 
می گیرند، بیشتر مستعد ابتال به مالنوم هستند. توجه 
داشته باشید افرادی که در مدت کوتاهی پس از 
مواجهه با آفتاب دچار سوختگی  پوست می شوند، 
بیشتر در معرض ابتال به سرطان پوست قرار دارند. 

از این رو، این افراد که معموال پوست های سفیدی 
دارند باید بیشتر مراقب پوستشان باشند. هرچه 
رن  پوست تیره باشد محافظت و مقاومت آن 

نسبت به نور آفتاب بیشتر خواهد بود.
نگران  باید  با دیدن چه عالئمی   :
سرطانی شدن پوست شد و سریع به متخص 

مراجعه کرد؟
ایجاد هرگونه ضایعه جدید پوستی به خصوص 
ابتالی  به  افرادی که عوامل خطر مربوط  در 
سرطان پوست را دارند، مثل کسانی که زیاد در 
معرض تابش نور خورشید قرار دارند، بیمارانی 
که دچار ضعف سیستم ایمنی یا بیماری های 
عفونی شده اند، افرادی که در بدنشان زخم های 
مزمن داشته اند و حال جوشگاه آن روی پوستشان 
باقی مانده و... نیاز به بررسی دارد. گاهی اوقات 
سرطان ها از یک خال شروع می شوند؛ یعنی 
سلول های موجود در خال های معمولی که در 
پوست همه افراد دیده می شوند ممکن است 
ییر سط ایمنی بدن یکباره مهاجم شده و  با ت
به خال سرطانی تبدیل شوند. گاهی هم اصال 
خالی در بدن وجود ندارد و برخی ضایعات 
به صورت اولیه در بدن به وجود می آیند، مثال 
مالنوما ممکن است در پوست کامال سالم که 

یکباره دچار ضایعه شده، دیده شود. 
گاهی هم جوش هایی در بدن ایجاد می شود که 
پس از مدت کوتاهی به زخم تبدیل می شوند و 
زخم ها خوب نمی شوند یا مکرر بهبود می یابند 
و دوباره زخمی می شوند. این عالمت هم زن 
خطر است که حتما باید توسط متخصص پوست 
بررسی شود. یادتان باشد زخم ها در بدن افراد سالم 
باید حداکثر طی 3-2 هفته بهبود پیدا کنند بنابراین 
زخم هایی که طی این مدت به هر دلیلی خوب 
نمی شوند به خصوص در افرادی که به دیابت 
مبتال نیستند، مشکل سیستم ایمنی بدن ندارند، 
به عفونت مزمن دچار نشده اند، مشکالت تنفسی 
ندارند و... نیاز به بررسی دارند. برخی اوقات زیاد 
شدن ضایعات پوستی برای ما هشداردهنده است 

زیرا ممکن است نشانه ای از بدخیمی تلقی شود.
: افرادی که در خانواده بیمار مبتال 
ربالگری چه  به سرطان پوست دارند برای 

باید بکنند؟
بعضی از سرطان های پوست جنبه خانوادگی 
و ارثی دارند، به خصوص در بعضی خانواده ها 
استعداد ایجاد خال های متعدد دیسپالستیک یا 
خال هایی که استعداد بدخیمی دارند، زیاد دیده 
می شود. این افراد معموال بیش از 00 خال 
رنگدانه ای یا سیاه رن روی پوستشان دارند و 
هر کدام از این خال ها باید به صورت مجزا مورد 
بررسی قرار بگیرد بنابراین انجام معاینات دوره ای 
هر  ماه تا   سال ضروری است. از طرفی، 
افرادی که در خانواده شان سابقه سرطان  های 
مشابه را داشته اند باید نسبت به ضایعاتی که 

در پوستشان ایجاد می شود، حساس تر باشند.
: آیا سرطان پوست درمان دارد و 

می توان از انوا کشنده آن پیشگیری کرد؟
درمان سرطان پوست با توجه به اینکه سرطان 
از چه نوعی باشد متفاوت است. اساس درمان 
سرطان هایی که از نوع BBC یا سرطان سلول های 
پایه ای پوست هستند، جراحی است و می توان با 
جراحی ضایعه و حاشیه  مناسب آن و پیگیری های 
 ماهه به بیمار کمک کرد تا کمتر دچار مشکل شود.
در سرطان SCC که سرطان خطرناک تری است 
هم جراحی اساس کار درمان است. در صورتی 
که ضایعه پیشرفته نباشد و گسترش پیدا نکرده 
باشد به اقدام خاص بعدی از قبیل جراحی های 
تکمیلی یا مصرف داروها و رادیوتراپی نیاز نخواهد 
بود اما در خصوص مالنوما شرایط ممکن است 
متفاوت باشد و با توجه به پیشرفت سرطان درمان 

فرق خواهد کرد.
اینکه درمان پاس مناسبی داشته باشد یا نه، به 
زمان تشخیص ضایعه سرطانی بستگی دارد. اغلب 
ضایعات سرطانی به خصوص اگر در مراحل اولیه 
تشخیص داده شوند قابلیت پاس دهی باالیی به 
درمان دارند. به همین دلیل هم توصیه ما این 
است که افراد به ضایعات، خال ها و زخم هایشان 
ییر در پوست  اهمیت بدهند و حتما هرگونه ت
را پیگیری کنند. توصیه مهم تر اینکه حتما برای 
پیگیری به متخصصان پوست مراجعه کنند و از 
دستکاری ضایعات جدا بپرهیزند تا ظاهر طبیعی 
ضایعه حفظ شود و در پاتولوژی یا آسیب شناسی 
آن اختالل ایجاد نشود. در صورتی که بیمار دیر 
به پزشک متخصص مراجعه کند و سلول های 
سرطانی به عمق پوست وارد شوند، مر ومیر 
ناشی از سرطان پوست به شدت افزایش پیدا 
خواهد کرد بنابراین تشخیص به موقع و درمان 

سریع بسیار حائز اهمیت است.

ا  ات سرطان  ی  ا
ر  ا    

نی  ؛   ون می 
ود در  ا مو و  س

ه  ی که در پوست  و ا م ا 
ست با  ون م  ه می  د د ر

ا  اره م ن  نی ب ر س 
ون  ا سرطانی   ه  به 

ر درباره سرطان پوست بررسی چن با
ر  برای تامین ویتامینD مورد نیاز بدن حتما باید  با
چند بار در روز پوستمان را در معر نور آفتا قرار بدهیم.
است.  بدن  ویتامین های ضروری  جزو   Dویتامین پاس 
مطالعات نشان می دهد ویتامینD بیش از 200 ژن را در بدن 
راهنمایی و هدایت می کند و در انواع و اقسام فرایندهای 
سلولی نقش موثری دارد. مهم ترین محل سنتز و ساخت 
ویتامینD در پوست است. در واقع پوست، ویتامینD پایه 
را تولید می کند اما ویتامین ساخته شده باید در کبد و کلیه به 
ویتامینD فعال تبدیل شود تا بتواند اثر درمانی و فیزیولوژیک 
خودش را به جا بگذارد. درست است که ما برای ساخت 
ویتامینD در پوست به اشعه آفتاب نیاز داریم، میزان این 
اشعه آنقدر زیاد نیست که ما را مجبور کند بیش از حد خود 

را در معرض تابش نور آفتاب قرار بدهیم.
تقریباا  از بدن که  مطالعات نشان داده اگر روزانه سطحی 
معادل صورت یا دست ها از آرنج به پایین است، حدود 0 
تا 5 دقیقه در معرض آفتاب مالیم قرار بگیرد، می تواند 
در حد هزار واحد بین المللی ویتامینD را برای بدن سنتز 
کند که این مقدار برای یک روز بدن کافی است. از طرفی، 
انجمن های علمی معتبر در دنیا مثل انجمن درماتولوژیست های 
آمریکا توصیه می کنند در صورتی که نتوانستید آفتاب بگیرید، 
می توانید با نظر پزشکتان از مکمل های ویتامینD بهره بگیرید 

و سالمتتان را حفظ کنید.

ر د انجام مکرر لیزر موهای زائد بدن باع سرطانی  با
شدن پوست می شود.

ه که به عنوان عامل خطر برای سرطان پوست  پاس آن
لیزرهای  و  است  خورشید  فرابنفش  اشعه  شده  شناسایی 
پوست و مو یا لیزرهایی که برای سایر موارد استفاده می شوند 
معموال تک طول موج هستند و مانند نورهای معمولی طیف 
مختلفی ندارند. تاکنون در دنیا مدرکی مبنی بر سرطان زا بودن 
لیرزهای درمانی ارائه نشده بنابراین افرادی که لیزردرمانی 

می کنند نباید نگران سرطان زا بودن آن باشند.

ر سو خلبانان و مهمانداران هواپیما یا افرادی که زیاد  با
مسافرت هوایی انجام می دهند بیشتر در معر ابتال به سرطان 

پوست هستند.
پاس کار کردن در هواپیما یکی از مشاغل پرخطر محسوب 
می شود که به دلیل ارتفاع گرفتن هواپیما و کاهش درجه 
حفاظتی جو زمین، آثار مخرب آن روی پوست کامال مشهود 
خواهد بود. از این  رو، به همه افراد شاغل در هواپیماها توصیه 
می شود حتما همه موارد مربوط به حفاظت از پوست مثل 
استفاده از کرم ضدآفتاب و تمدید مرتب آن را جدی بگیرند.

ار درگیری پوست با قار های پوستی در بلندمدت  ر چ با
می تواند عاملی برای ایجاد سرطان پوست باشد.

پاس قار پوستی به معنای عام و شایع آن که »درماتوفیت« 
نام دارد به وفور در بدن بسیاری از افراد و به خصوص در 
قسمت هایی از بدن که تعریق باالیی دارد یا در نواحی چین ها، 
دیده می شود. این نوع قار ها معموال خطر سرطانی شدن به 
دنبال ندارند اما برخی قار ها که به عنوان قار های عمقی 
پوست شناخته می شوند در طوالنی مدت می توانند باعث ایجاد 
زخم های مزمن در پوست شوند. از این رو، امکان دارد در 

بلند مدت عامل خطری برای ایجاد سرطان پوست باشند.

ر پن دوز باالی اشعه ایک هنگام رادیوگرافی سبب  با
سرطان پوست می شود.

پاس اشعه ایکس جزو اشعه های یونیزان است و تابش دوز 
باالی آن به خصوص در طوالنی مدت می تواند آثار مخربی 
روی بافت ها و سلول های بدن انسان ایجاد کند. به همین دلیل 
هم در بخش های رادیولوژی به خانم های باردار و اطرافیان 
بیمار هشدار داده می شود بی جهت خود را در معرض تابش 
این اشعه قرار ندهند اما اثر مخرب اشعه ایکس بیشتر روی 
ارگان های داخلی بدن اتفاق می افتد و سرطان پوست کمتر 

با اشعه ایکس ارتباط دارد.

ر  زگیل ها هم می توانند بدخیم و سرطانی شوند. با
پاس زگیل ها و عامل ویروسی آنها ممکن است استعداد 
بدهند.  افزایش  را   SCC نوع  از  پوست  سرطان  به  ابتال 
زگیل ها انواع مختلفی دارند و در دنیا بیش از 200 نوع آن 
تاکنون معرفی شده است. برخی از این زگیل ها پرخطر و 
بعضی کم خطر هستند. زگیل های پرخطر گونه های خاصی 

هستند که انواع تناسلی آنها بیشتر است و آلودگی به آنها 
می تواند در طوالنی مدت به سرطان منجر شود بنابراین باید 

حتما تحت درمان قرار بگیرند.

ت وجود جوش در پوست سر و دستکاری  آنها  ر  با
می تواند خطر سرطانی شدن را به دنبال داشته باشد. 

پاس اگر جوش در سر به شکل مزمن درآمده باشد، می تواند 
نشانه ای از وجود بیماری عفونی یا التهابی باشد. بعضی از این 
بیماری ها می توانند باعث ریزش موی دائمی در فرد شوند. از 
این رو،  جوش ها باید معاینه و بررسی شوند. اگر جوش ها 
پس از دستکاری، زخم می شوند و زخم ها طوالنی مدت روی 
پوست سر باقی می مانند حتما باید پیگیری شوند زیرا روند 
بهبود زخم نباید طول بکشد. گاهی هم ضایعات پیش بدخیمی 
روی پوست ایجاد می شوند که زمینه ساز ابتال به سرطان پوست 
هستند و به صورت ضایعات زبر روی پوست سر کسانی 
که سن باالیی دارند، دیده می شوند که به آنها »کراتوزهای 
نوری« گفته می شود. وجود کراتوزهای نوری روی پوست 
سر عامل خطر است بنابراین باید با روش های مناسب تحت 
درمان قرار بگیرند و از روی سط پوست برداشته شوند تا 

مشکالت بعدی برای بیمار ایجاد نشود.

ت سرطان ارگان های داخلی هم می تواند تظاهرات  ر  با
پوستی داشته باشد.

پاس پوست یکی از ارگان هایی است که می تواند خیلی 
سریع نشانه ای از سرطان های داخلی را به ما نشان بدهد؛ 
یعنی متاستاز یا گسترش سلول های سرطانی ارگان های داخلی 
می تواند خود را به صورت دانه های جوش مانند یا خال های 
گوشتی یا خال های قرمزرن در سر و صورت یا اندام ها 
نشان بدهد اما همه جوش ها و خال های گوشتی یا قرمزرن 
الزاما نشانه ای از وجود سرطان نیستند. از این رو، تشخیص 
این ضایعات بسیار حیاتی است و به نمونه برداری و سایر 

اقدامات حیاتی نیاز دارد.

ری   



ور با  پوست دربار اما و اگرهای جوان سازی  گرد  می
تبی امیری متخصص پوست،  ور دکتر م ری چربی و  با 

انی متخصص پوست و دکتر م  دکتر امیرهوشن ا
می ی م  ایرانی اس صی

پـر کـردن صـورت؛ 
بـه چـه صـورت؟

تزریق چربی تاثیر بهتری در جوان سازی صورت دارد

روغن خراطین گونه ها را برجسته می کند 

 دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

  دکتر محمد فصیحی/ محقق طب ایرانی اسالمی 

نظر متخصص پوست

نگاه متخصص پوست  

نظر طب سنتی

مواد  گروه  دو  به  پرکننده ها  یا  فیلر 
مصنوعی که شامل ژل  ها و مواد طبیعی 
)چربی( هستند، تقسیم می شوند. ژل ها 
انواع مختلفی دارند و ماندگاری برخی 
موقت  دیگر  بعضی  و  دائمی  آنها  از 
همان  واقع  در  هم  چربی  فیلر  است. 
بافت چربی بدن خود فرد است که از 
نواحی شکم، ران یا باسن برای تزریق به 
قسمت های موردنظر برداشته می شود. از 
هر دو تکنیک می توان برای جوان سازی 
پوست استفاده کرد. گاهی تزریق چربی، 
نتایج درمانی تاثیرگذاری دارد و گاهی 
ژل. با این حال، برخی از مراجعه کنندگان 
از  برداشت چربی  فرایند  نمی خواهند 
بدن را طی کنند چون اگرچه برداشت 
انجام  موضعی  بی حسی  تحت  چربی 
می شود و نیاز به بیهوشی عمومی ندارد، 
جراحی  محسوب می شود که مراحل 
دارد. برخی  را  و شرایط خاص خود 
دیگر از بیماران هم با آنکه تزریق ژل 
رفع  برای  مناسب تری  درمانی  روش 
سنشان  افزایش  از  ناشی  مشکالت 
است، ذهنیت خوبی نسبت به تزریق 
آن ندارند. بنابراین پزشک باید قبل از 
هر اقدامی، درخصوص هر یک از این 
روش ها و ماندگاری اثر آنها توضیحات 
الزم را بدهد و درنهایت با توافق درمان 

انجام بگیرد.
امروزه گفته می شود تزریق چربی به دلیل 
اینکه حاوی سلول های بنیادی است، در 
آینده می تواند در کاهش چین وچروک 
صورت بسیار کمک کننده باشد. با این 
حال نکته حائز اهمیت در تزریق چربی، 
ماندگاری آن است که در افراد مختلف 
افراد ممکن  برخی  در  است.  متفاوت 
بین  از  ماه  چند  از  بعد  آن  اثر  است 
برود. این مساله تا قبل از تزریق چربی 
قابل پیش بینی نیست و حتما باید در این 
مورد با فرد صحبت شود. به همین دلیل 
تقریبا بیشتر متخصصان هنگام برداشت 
چربی از بدن، میزان بیشتری برمی دارند 
و آن را فریز می کنند تا چند ماه بعد 
که درصد چربی تقلیل یافت، دوباره در 
آن ناحیه تزریق کنند. مدت ماندگاری 
ژل موقت بین 9 ماه تا 2 سال است. 
باید توجه داشت ژل های دائمی که زیر 
پوست تزریق می شوند، قطعا در آینده 
برای فرد مشکالتی ایجاد خواهند کرد. به 
همین دلیل توصیه می شود حتما از فیلر 
یا ژل هایی استفاده شود که ماندگاری 

کوتاهی دارند و دائمی نیستند. 
اگر اصول تکنیکی در تزریق چربی یا 
حتی ژل به درستی رعایت و این کار 
انجام  توسط فرد متخصص و ماهری 
کاهش  عوارض  بروز  احتمال  شود، 
می یابد. با آنکه در هر جراحی احتمال 
تزریق  اگر  دارد،  وجود  عفونت  بروز 
چربی در شرایطی کامال استریل انجام 
شود، این عارضه رخ نمی دهد. ضمن 
اینکه احتمال بروز واکنش ها و حساسیت 
با  مقایسه  تزریق چربی در  به  پوستی 
ژل، به دلیل اینکه از بافت طبیعی خود 
بدن برداشت می شود، خیلی نادر است.
هرچند بعد از تزریق ژل، گزارش هایی 
التهابی و عفونی  واکنش های  بر  مبنی 
باشد،  استاندارد  ژل  اگر  دارد،  وجود 
احتمال این واکنش  های حساسیتی هم 
کم خواهد بود. عوارض ناشی از تزریق 
ژل به نوع آن بستگی دارد. با استفاده 
و  تورم  نامرغوب،  و  غیرمعتبر  ژل  از 
قرمزی و واکنش های حساسیتی شدید 
اتفاق می افتد که ممکن است منجر به 
ناحیه  در  کوری  حتی  و  شدن  زخم 
صورت شود. مشکل بیمارانی هم که 
دچار جابجایی ژل در صورت و عفونت  
نادرست  تکنیک  می شوند،  آن  از  بعد 
تزریق ژل توسط فرد غیرمتخصص است. 
متاسفانه بسیاری از بیماران به دلیل باال 
افراد غیرمتخصص  نزد  بودن هزینه ها 
غیراستاندارد  ژل های  و  می روند 
به همین علت در  خریداری می کنند. 
طول هفته شاهد مراجعان متعددی هستیم 
باید  ایجادشده  مشکالت  علت  به  که 
عمل تخلیه ژل برایشان انجام شود. از 
این رو، اکیدا توصیه مي شود این کار 
حتما توسط جراح پالستیک یا متخصص 
چون  بگیرد  انجام  زیبایی  و  پوست 
آناتومی  و  ساختار  به  کاملی  شناخت 
صورت و قرارگیری شریان ها، عصب ها 

و عضالت دارند. 
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ی ا یان ب س د  ان  ن ا ا با سایر  ربه تان  یری  ت ا ب ا ت ان با  ن ا با  ه  ری 

آقای دکتر! چرا حجم چربی صورت به مرور زمان کم می شود؟ 
قسمت هایی از بدن، به خصوص ناحیه صورت تحت برخی شرایط حجم خود 
را از دست می دهد. کاهش حجم چربی در صورت با افتادگی پوست و افزایش 
چین وچروک همراه است. این مشکل می تواند به دلیل افزایش سن اتفاق بیفتد. 
با باال رفتن سن و بروز پوکی استخوان، تراکم بافت استخوان کاهش می یابد و 
عضالت تحلیل می روند. در نتیجه بافت چربی زیر پوستی هم کاهش پیدا می کند. 
گاهی هم این مشکل در اثر رژیم های غذایی سخت و کاهش وزن های سریع ایجاد 
می شو د و فرد احساس می کند دیگر زیبایی قبلی را ندارد. البته گاهی برخی افراد 
به صورت ژنتیکی، صورت متقارن و متعادلی ندارند؛ یعنی اجزای صورت از نظر 

علم زیبایی شناسی، اندازه و برجستگی طبیعی خود را ندارد. 
: برای رفع مشکل کاهش حجم صورت چه راهکارهایی وجود دارد؟ 
انتخاب روش درمانی در افراد مختلف متفاوت است. برای ایجاد زیبایی و فرم دهی 
به صورت و بهبود بخشیدن به حجم ازدست رفته آن، می توان از جایگزین های 

مصنوعی مثل پروتز یا فیلرها استفاده کرد. گاهی حجم ازدست رفته نواحی صورت، 
به قدری شدید است که الزم است با استفاده از پروتزهای ثابت، ناحیه اي که  حجم 
خوبی ندارد، پر شود تا زیبایی به چهره فرد بازگردد، مثال با استفاده از پروتزهای 
ثابت می توان به کسانی که چانه خیلی کوچک یا عقب رفته دارند یا زاویه فک شان 
نامشخص است، کمک کرد و به این نواحی حجم کافی داد ولی در مواردی حجم 
ازدست رفته پوست با مواد پرکننده یا فیلرها که می تواند شامل انواع ژل  باشد، احیا 
و پوست اصالح  می شود. ژل ها تنوع بسیار زیادی دارند و بهترین آنها هیالورونیک 
اسید است. البته چربی بدن خود فرد هم در صورتی که بیمار درست انتخاب شود، 

می تواند نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد. 
: فرد باید چه شرایطی داشته باشد تا از چربی بدنش برای تزریق 

استفاده شود؟ 
تزریق چربی در کسانی که خیلی الغر هستند و به اندازه کافی چربی در بدنشان 
نیست، کاربردی ندارد. عالوه بر جوان سازی پوست به کمک تزریق چربی می توان 
حجم برخی از قسمت های بدن مثل سینه، باسن و ناحیه تناسلی را افزایش داد. 
از این رو، باید چربی کافی در بدن فرد وجود داشته باشد تا با برداشت و تزریق 
آن، افزایش حجم در قسمت  موردنظر یا مناطق الغر و فرورفته صورت، امکانپذیر 
باشد. گاهی هم فرد از نظر میزان چربی مشکلی ندارد ولی چین و خطوط عمیقی 
روی صورتش ایجاد شده که تزریق چربی در اصالح آن خیلی موثر نیست و 

حتی با تزریق ممکن است وضعیت ظاهری فرد بدتر شود.
: تزریق چربی برای کدام ناحیه صورت مناسب تر است؟

برای بخشی از نواحی صورت بهتر است از تزریق چربی و برای برخی قسمت ها 
هم از ژل استفاده کنیم، مثال برای افزایش حجم گونه و چانه یا رفع فرورفتگی 
شقیقه و پیشانی یا حجیم سازی کل صورت در کسانی که فقط صورت الغری 
دارند، تزریق چربی اثر مطلوب تری  دارد اما در اصالح رفع خط خنده یا حجم 
دادن به لب اگرچه می توان چربی هم تزریق کرد، اثر ژل بهتر است و حالت 
طبیعی تری به چهره می دهد. برای رفع گودی زیر چشم هم می توان هم ژل و 
هم چربی تزریق کرد. با این حال تزریق ژل در این ناحیه از صورت که بافت 

حساسی دارد، مناسب تر است. 
: ماندگاری ژل بهتر است یا چربی؟

بهترین فیلر و پرکننده به دلیل تحریک بافت پوست برای جوان سازی، چربی 
است. روشی ایمن و بدون عارضه که ماندگاری دائمي دارد. همان طور که اعضای 
مختلفی مانند کلیه، کبد، مو و... پیوند زده می شوند، می توان بافت چربی بدن را نیز 
از ناحیه ای به ناحیه دیگر بدن پیوند زد. بافت چربی حاوی سلول های مزانشیمال 
یا اصطالحا سلول های بنیادی است که پتانسیل تبدیل به سلول های دیگر را دارد. 
وقتی بافت چربی به محل جدید تزریق می شود، عالوه بر حجمی که ایجاد می کند، 

می تواند به عنوان محرکی باعث جوان سازی و ساخت بافت جدید در آن نواحی 
شود. البته ماندگاری چربی تزریق شده عالوه بر مهارت پزشک و انجام آن در 
شرایط کامال استریل، به نحوه برداشت چربی، محاسبه دقیق مقدار چربی موردنیاز 
و نحوه تزریق بستگی دارد. اگر این نکات کلیدی رعایت شوند و 30 درصد از 
بافت چربی برداشت شده، زنده بماند و به فعالیت طبیعی خود ادامه دهد، ماندگاری 

بسیار طوالنی تری در مقایسه با تزریق ژل خواهد داشت. 
: آیا کبودی و تورم بعد از تزریق چربی طبیعی است؟ عالئم تا چه 

مدت بعد رفع می شود؟ 
در محل های تزریق شده چربی و ژل، کبودی و تورم ظاهر می شود که طبیعی 
است. نیاز به دوره نقاهت خاصی نیست و تورم پس از 24 تا 48 ساعت کاهش 
پیدا می کند و فرد به حالت عادی برمی گردد و می تواند به انجام کارهای روزانه 
بپردازد، فقط میزان تورم در تزریق چربی بیشتر است و ممکن است تا 2 هفته 

این تورم باقی بماند.
: به نظر شما چرا حجم گونه های این خانم بعد از گذشت 2 سال، 

از بین رفته است؟
انتقال چربی به 3 مرحله نیاز دارد؛ مرحله اول شامل لیپوساکشن مالیم برای برداشت 
چربی از شکم، ران یا باسن، مرحله دوم جداسازی و پاک سازی سلول های چربی 
و مرحله سوم و نهایی تزریق سلول های چربی به مناطق موردنظر است. اگر در 
مراحل اول تا سوم؛ یعنی طی استخراج چربی، حداقل ضربه یا تروما به سلول های 
چربی وارد شود یا چربی گرفته شده بعد از جداسازی سلول های چربی از خونابه 
و مایعات، به موقع با روش خاصی که تجمع پیدا نکند، تزریق شود، سلول های 
چربی زنده به رشد و فعالیت طبیعی خود ادامه می دهند. در غیر این صورت، بعد 
از مدتی جذب بدن می شود و اثری از حجم دهی آن باقی نمی ماند. گاهی عدم 
قرینگی هم ایجاد می کند. معموال مشکل کسانی که دچار عدم تقارن می شوند، 
این است که بافت چربی برداشت شده، به اندازه کافی خالص نیست و با حجم 
زیادی خونابه و مایعات تزریق می شود. درنتیجه آن لحظه با آنکه همه چیز خوب 
به نظر می رسد، به مرور زمان با جذب مایعات، چربی تجمع یافته در یک ناحیه 

بیشتر از قسمت دیگر است. 
: آیا برای رفع این مشکل راه حلی وجود دارد و اگر دوباره به صورت 

چربی تزریق شود، پوست دوفاز می شود؟
خوشبختانه بیشتر پزشکان در همان مرحله اول، چربی بیشتری را از بدن استخراج 
کرده و آن را در دمای منهای 20 درجه سانتی گراد فریز می کنند تا اگر بعد از 2-3 
ماه نیاز به ترمیم بود، دوباره به ناحیه موردنظر تزریق شود چون چربي باقي مانده 
بافت زنده است و اگر با روش درست تزریق شود، خط تفکیک یا دوفازي به وجود 

نمي آید.   

 50 تا   35 حدود  زمانی  برهه  در 
سالگی، مزاج بیشترین میزان سردی 
و خشکی را پیدا می کند. این گرایش 
مزاج به سمت سردی، معموال در زنان 
بعد از  35 سالگی و در مردان بعد 
از 40 سالگی اتفاق می افتد. هرچه 
میزان سرد و خشکی مزاج افزایش 
می یابد، چین وچروک  و خطوط روی 
پوست بیشتر ظاهر می شود و حجم 
چربی صورت کاهش پیدا می کند. 
با توجه به اینکه در طب سنتی، درمان 
بر اساس مزاج  انجام می گیرد، یکی 
از راهکارهای پیشگیری از کاهش 
حجم چربی صورت و پیری زودرس 
در این سنین، مصرف موادغذایی و 
میوه و سبزیجات با طبع گرم و تر 
است، مثال در وعده صبحانه بهترین 
جایگزین برای نان و پنیر، عسل، ارده 
و شیره هستند و در تهیه و پخت وپز 

غذاها هم بهتر است از روغن زیتون 
میوه های  آنجا که  از  استفاده شود. 
دارند،  و خشکی  طبع سرد  ترش، 
هر چه تمایل به مصرف آنها بیشتر 

باشد، پوست خشک تر می شود. 
از همین رو، مصرف میوه هایی با طبع 
گرم و تر مثل انبه، گالبی، خرمالو 
و به خصوص سیب باعث می شود 
پوست لطافت پیدا کند. یکی دیگر از 
بهترین میوه هایی که توصیه می شود 
سالگی   50 تا   35 سنین  بین  حتما 

مصرف شود، میوه »به« است. 
»به« را می توان به اشکال مختلف خام، 
شربت )به یا به لیمو(، مربا، خورش 
به و از همه مهم تر دمنوش مصرف 
کرد. خوشبختانه امروزه استفاده از 
که  شده  رایج  خیلی  دمنوش  این 
تاثیر فوق العاده ای روی پوست دارد. 
راهکار دیگر، روغن مالی بدن است. 

اگر فردی می خواهد پیری زودرس 
پوست و کاهش چربی زیرپوستی 
مصرف  کنار  بیندازد،  تعویق  به  را 
مواد غذایی گرم و تر، باید روزانه 
پوست صورت را با روغن های گرم 
تا روغن جذب  بدهد  ماساژ  تر  و 

پوست شود. 
ساعت   2 برای  باید  روغن  این 
بهتری  تاثیر  تا  بماند  پوست  روی 
روغن  زیتون،  روغن  باشد.  داشته 
بادام شیرین، روغن آرگان، روغن 
جزو  خراطین  کرم  و  شترمرغ 
و  که طبع گرم  روغن هایی هستند 

تر دارند. 
ماساژ آرام پوست با آنها به نشاط 
و  می کند  کمک  پوست  شادابی  و 
بافت  و  رطوبت  می شود  باعث 
شود.  حفظ  بهتر  زیرپوستی  چربی 
خراطین  و  شترمرغ  روغن  البته 

بیشترین اثردهی را در حفظ بافت 
با  و  دارند  پوست  میان بافتی  مایع 
حفظ رطوبت بیشتر، از میزان خشکی 

و چین وچروک پوست می کاهند.
ضمن اینکه روغن خراطین، عالوه بر 
این ویژگی، یک روغن حجم دهنده 
عالی است که برای افزایش حجم 
گونه و اندازه پستان می توان از آن 

استفاده کرد. 
از  نواحی  این  به  حجم دهی  برای 
بدن، باید ابتدا به کمک یک پارچه 
لطیف )مثل زمانی که پوست را کیسه 
می کشید( یا با مالش دست، پوست را 
ماساژ داد تا تحریک شود و پوست 

به قرمزی برسد. 
بعد از اینکه این قرمزی پوست ایجاد 
روغن  از  قطره  چند  با  باید  شد، 
ماساژ  را  موردنظر  ناحیه  خراطین 
داد تا روغن جذب پوست شود. 

بیشتر ما با باال رفتن سنمان، نگران افتادگی پوست و چین وچروک صورتمان می شویم و به دنبال 
یک روش جوان سازی هستیم تا زیبایی ازدست رفته را به ما بازگرداند. امروزه روش های جوان سازی  
متعددی وجود دارد که هر یک مزایا و معایب متعددی دارند و اگر کار به درستی انجام نشود، به 
جای رفع مشکل، ما را به دردسر  می اندازند، مثال مهمان این هفته »میزگرد پوست« خانمی است 
که گفته: »2/5 سال است برای جوان سازی صورتم و برجسته کردن گونه ، چربی تزریق کرده ام. حاال فرم صورتم 
خیلی بد شده و با آنکه خط گونه هایم هست، حجم باالی گونه، صاف شده و از بین رفته است. می ترسم اگر دوباره 
چربی یا ژل به صورتم تزریق کنم، پوستم دوفاز شده و خط تفکیک شده بین تزریق قبلی و جدید ایجاد شود. لطفا 
راهنمایی ام کنید.« اگر شما هم مدتی است به فکر اقدامات زیبایی برای صورتتان هستید و آمادگی الزم برای لیفت 
چهره یا جراحی زیبایی صورت ندارید و می خواهید با تزریق چربی از شر خطوط عمیق و چین وچروک صورتتان 
رها شوید یا بخشی از نواحی آن را حجیم تر کنید، گفت وگوی ما را با متخصصان »سالمت« در این باره بخوانید. 

ا  ین   
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برداشت چربی از 
بدن نوعی جراحی 
محسوب می شود
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فردی،  هر  دست های 
صورت،  از  بعد 

قابل رویت ترین 
قسمت بدن اوست ولی 
مراقبتی که از صورت می شود نسبت به 
لب ما نسبت  دست ها انجام نمی شود و ا
به زیبایی دست هایمان بی توجه هستیم، در 
حالی که پوست نازک پشت دست ها بسیار 
حسا است و زودتر از پوست صورت، 
نشانه های چین وچروک را نمایان می  کند. 
درواقع دست ها یکی از اولین قسمت هایی 
هستند که عالئم هشداردهنده روند پیری را 
آشکار می کنند بنابراین مراقبت از پوست 
دست ها به اندازه رسیدگی به پوست صورت 
حائز اهمیت است و نباید آن را نادیده گرفت 
اما اینکه پوست دست دچار چه مشکالتی 
می شود و چگونه می توان از آن مراقبت کرد، 
عنوان گفت وگویی است که با دکتر منصور 
استاد  و  پوست  متخص  نصیری کاشانی، 

دانشگاه علوم پزشکی تهران داشته ایم.

ر  : آقای دکتر! مهم ترین عوامل مو
در بروز بدشکلی دست ها کدامند؟

لی،  بدشکلی دست ها علل مختلفی مانند علل ش
بیماری ها، ژنتیک، نور مستقیم خورشید و نیز 
استعمال دخانیات دارد. ژنتیک از جمله عوامل 
مهمی است که مانند دیگر اندام ها، در زیبایی 
دست ها نقش دارد. به عبارت دیگر، مشکالت 
دست و ناخن به صورت ژنتیکی از فردی به 
فرد دیگر در خانواده منتقل می شود و موجب 
بدشکلی دست ها خواهد شد. عالوه بر ژنتیک، 
کار زیاد با دست ها نیز می تواند باعث بدشکلی 
آنها شود. الغری هم ممکن است در زیبایی 
دست ها تاثیرگذار باشد، به طوری که بافت نرم 
دست کاهش می یابد و به استخوانی شدن دست ها 
نین از بین  و بدشکلی آنها منجر می شود. هم
رفتن بافت نرم پوست و عضالت آن می تواند 
سبب بیرون زدگی عروق و بدشکلی دست ها شود.
مشکالتی  دیگر  از  دست  پوست  ترک های 
هستند که معموال در فصول سرد سال ایجاد 
می شوند و شامل زخم های کوچک ناخوشایند 
و دردناک هستند. برای پیشگیری از این زخم ها 
با آب و  تماس طوالنی مدت دست  از  باید 
سرما اجتناب کرد، از دستکش مناسب برای 
از  استفاده کرد و  از خانه  بیرون  شستشو و 
مرطوب کننده های مناسب برای مرطوب کردن 

پوست دست کمک گرفت.

استعمال  و  نور خورشید  ارتباط   :
دخانیات با زیبایی دست ها چیست؟ 

تابش مستقیم نور خورشید و مصرف دخانیات 
ارتباط مستقیمی با زیبایی پوست و ناخن ها دارد 
و با ایجاد چین وچروک باعث بدشکلی دست ها 
می شود، درحالی که باید برای همه نواحی در 
معرض نور خورشید از جمله صورت و دست ها 
از کرم ضدآفتاب استفاده شود ولی متاسفانه شاهد 
کم توجهی و بی توجهی افراد نسبت به استفاده از 
کرم ضدآفتاب برای پشت دست ها هستیم. این 
ییرات رنگدانه ای،  مساله موجب بروز زودهنگام ت
چین وچروک و پیری زودرس دست ها می شود. 
ییررن و خشکی ناخن ها و  دخانیات نیز در ت
افزایش چروک پوست دست ها نقش پررنگی دارد. 
: چین وچروک و پیری پوست در چه 

یرطبیعی خواهد بود؟  سنی 
به طور کلی چین وچروک پوست در همه سنین 
می تواند غیرقابل پذیرش تلقی شود ولی هی کس 
نمی تواند قبول کند که قبل از دهه پنجم یا ششم 
زندگی دچار چین وچروک دست شود. برخی 
افراد برای درمان و رفع چین وچروک صورت 
به کلینیک های پوست و زیبایی مراجعه می کنند، 
درحالی که توجهی به چروک و پیری پشت 
دستشان ندارند. به هرحال باید به چروک دست ها 

نیز به اندازه چین وچروک صورت توجه شود 
چراکه در صورت درمان هر یک از این موارد به 

تنهایی، وضعیت غیرطبیعی خواهد بود.
: با افزایش سن، پوست دست ها از 

نظر زیبایی با چه مشکالتی مواجه می شود؟
با افزایش سن پوست دست ها ممکن است دچار 
ییر رن یکنواخت  مشکل رنگدانه ای شامل ت
ییر رن به شکل لکه لکه شود و به  پوست یا ت
ییر رنگدانه ها  صورت سفید و قهوه ای درآید. ت
به شکلی که گفته شد، معموال در دهه های ششم 
و هفتم زندگی اتفاق می افتد. ظهور چروک هایی 
در پوست پشت دست از دیگر مشکالت زیبایی 
دست در سنین باالست. چروک های دست معموال 
زودتر از چهره یا همزمان با چروک صورت اتفاق 
می افتد و همسنی بین چروک های صورت و پشت 
دست ایجاد می شود. از این رو، به تناسب اقدام 

درمانی برای پوست صورت، باید به فکر درمان 
چروک پوست پشت دست نیز بود. گاهی ر های 
موجود در پشت دست ها به صورت ژنتیکی، کار 
زیاد یا در ورزشکاران برای خون رسانی بهتر به 
عضالت، برجسته می شوند. ر های برجسته شده 
در سنین باال به صورت گشادشده باقی می مانند 

و موجب بدشکلی دست ها می شوند.
ابتال به بیماری هایی مانند  گاهی هم به دلیل 
ییراتی در مفاصل  آرتریت روماتوئید شاهد ت
ییرات  و استخوان های دست هستیم که این ت

می توانند به بدشکلی دست ها منجر شوند. 
یری در زیبایی دست ها  : ناخن ها چه تا
دارند و معموال دچار چه مشکالتی می شوند؟
به طور کلی زیبایی دست، شامل سالمت و زیبایی 
ییر  پوست پشت دست و ناخن هاست. طبیعتا ت
شکل ناخن ها که بر اثر افزایش سن یا بیماری اتفاق 

می افتد در زیبایی دست ها نقش دارد. بیماری هایی 
مانند پسوریازیس، قار های ناخن یا لیکن پالن که 
ییرات غیرقابل بازگشتی در ناخن ها  ممکن است ت
ایجاد کنند نقش بسیار مهمی در زیبایی دست ها دارند. 
: راه های پیشگیری از چین وچروک 

و پیری دست چیست؟ 
مهم ترین عوامل قابل پیشگیری از چین وچروک 
نور خورشید، عدم  از  اجتناب  پوست شامل 
استعمال دخانیات، استفاده از ضدآفتاب و پوشش 
مناسب شامل دستکش مناسب هر فصل، استفاده 
از مواد آنتی اکسیدان مثل مصرف میوه، به خصوص 
میوه های قرمز که آنتی اکسیدان بیشتری دارند و 
نین ماساژ دست با برخی میوه ها مانند لیمو،  هم
آناناس و انگور است که حاوی اسیدهای مفیدی 
برای جلوگیری از چروک پشت دست هستند. 

این اقدامات در پیشگیری از چروک دست 
کمک کننده اند.

: روش های زیباسازی 
دست ها  جوان سازی  و 

چه  شامل  مطب  در 
مواردی است؟ 

برای زیباسازی دست ها با توجه به مشکالتی 
که در پوست ایجاد شده، روش های متعددی 
وجود دارد. برای از بین بردن لکه های قهوه ای 
پشت دست ها می توان از درمان با گاز ازت یا 
لیزرهای Qسوئی و لیزرهای Co2 یا اربیوم 
استفاده کرد که دو لیزر اخیر در درمان چروک های 
ظریف پشت دست نیز اثر قابل قبولی دارند. 

برای از بین بردن چروک پوست پشت دست ها 
معموال به عمق آنها توجه می شود. اگر چروک ها 
جوان ساز  لیزرهای  کمک  با  باشند،  سطحی 
مانند Co2 یا اربیوم بهبود می یابند ولی برای 
چروک های عمیق تر معموال از فیلرها استفاده 
می شود. وقتی بافت پوست دچار مشکل شده و 
به اندازه کافی پر نباشد یا وقتی ر های پوست 
بیش از اندازه بیرون زده باشد، از پرکننده ها 
استفاده می شود. گاهی با توجه به شرایط بیمار 
از چربی خود فرد به عنوان پرکننده استفاده 
می شود، به این شکل که چربی از قسمت های 
از طی  بعد  بدن ساکشن شده و  از  مختلفی 
مراحلی به پشت دست فرد تزریق می شود. در 
مواردی هم از فیلرهای آماده شامل هیالورونیک 
اسید و نیز کلسیم هیدروکسی آپاتیت استفاده 
می شود. RF از دیگر روش های کمک کننده در 
این زمینه است ولی معموال برای بهبود شرایط 
پشت دست به ندرت به کارهای تهاجمی از 
جمله جراحی های زیبایی نیاز خواهد بود. فقط 
در مواردی که بدشکلی به علت سوختگی ایجاد 
شده باشد نیاز به انجام جراحی پالستیک و لیزر 

و... الزامی است.
الزم به ذکر است از دهه های پنجم و ششم زندگی 
به بعد احتمال بروز بدشکلی در دست ها بیشتر است. 
به همین علت می توان تا رسیدن به این سنین 
مداخالت تهاجمی تر را به تاخیر انداخت 
و از کرم های ضدلک و ضدچروک 
و  مرطوب کننده ها  نیز  و 
برای  ضدآفتاب ها 
و  چروک  کاهش 
زیبایی  افزایش 
پشت  پوست 

دست بهره برد.
: حرف آخر؟
یک  با  زیبایی  عرصه  در 
فرمول نمی توان همه را قضاوت 
و برای همه یک کار ثابت تجویز کرد، 
بلکه در هر مورد خاص، باید با لحا همه 
اصول زیبایی شناسی، شرایط اجتماعی، فرهنگی 

و سایر موارد راهکار مناسب را انتخاب کرد.

مراقبت از زیبایی پوست دست در گفت وگو با دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص پوست

تن ر  انگر پ ا ر  صورت ن د ا  دست 
 سمیه ذکایی

د بر  ر ی  بر
درمان  ر 
چر صورت  چ 
ا پوست  ن  به ک
ه  ی مر ا  
ی به چر  و ی که  ا می کنن در
رن به  ان ن ت دست ر پ  پ
ا ن  ا با به چر دست  ر 
ه  و چر صورت  ه چ  ن به 
ر  که در صورت درمان  ود چر
ت  ی  ا ن رد به     مو

و  ی  رط

چه کنیم تا دستان زیباتری داشته باشیم؟
ذیه مناسب و بهره مندی از ویتامین ها و  استفاده از کرم های ضدآفتاب و مرطوب کننده های مناسب، داشتن ت

مکمل های موردنیاز، شستشوی دست ها برای مقابله با ویروس ها و عفونت ها، پاک سازی، استفاده از شوینده های 
مناسب پوست و نه هر ماده شوینده ای مثل مایع ظرفشویی و... ماساژ پوست، الیه برداری پوست، استفاده از دستکش 

هنگام کار، رسیدگی به ناخن ها، کوتاه نگه داشتن ناخن ها، استفاده نکردن مکرر و دائم از انواع الک ها و الک پاک کن ها 
و... از جمله کارهایی هستند که برای برخورداری از دستانی زیبا نقش موثری دارند.

بیشتر ما برای جوان ماندن دنبال پاک کردن آثار 
پیری در صورت خود هستیم، غافل از اینکه 
دست ها هم می توانند تابلویی باشند که روی 
آنها نوشته شده: »من پیر هستم«. به عبارت دیگر، 
دست ها هم مانند پوست صورت مرتب در معرض آسیب های 
محیطی تاثیرگذار بر پوست قرار دارند و باید مراقب آنها بود. از 
طرفی، پزشکان پوست معتقدند پوست پشت دست بسیار نازک تر 
از پوست صورت است و به مراتب زودتر از صورت پیر می شود. 
با این مقدمه بد نیست یاد بگیرید که چطور برنامه ای روزانه برای 

مراقبت از پوست  دستتان تدوین کنید.

پوست دست زود پیر می شود
پوست دست به طور فیزیولوژیکی الیه ای بسیار نازک از چربی دارد 
بنابراین هنگام قرار گرفتن در معرض نور آفتاب یا تخریب کالژن 
ییر شکل پوست  یا االستین و به دنبال شروع مراحل پیر شدن، ت
دست به شدت قابل مشاهده است و یک روز فرد به خودش می آید 
و متوجه می شود پوستش دیگر مثل قبل جوان نیست؛ چروک شده، 

ر هایش بیرون زده و خشک به نظر می رسد.

پوست دست راحت لک می شود
با توجه به اینکه از دوران کودکی تا امروز چقدر در معرض نور 
خورشید قرار گرفته اید، با شروع فرایند پیری پوست، پوست پشت 
دست ها شروع به لک شدن می کنند؛ لک هایی قهوه ای که حضورشان 

روی پوست زیبایی را از  ظاهر پوست می گیرد.  

عوامل پیرکننده خانگی پوست دست کدامند؟
شستن ظرف ها و البسه، پاک کردن سطوح مختلف خانه با انواع مواد 
شوینده، تعوی گلدان ها، البته بدون دستکش، بریدگی با چاقو، 
وارد آمدن ضربات پی درپی به ناخن ها، شستن زیاد دست ها، شستن 
دست ها با آب داغ، سوختن پوست دست هنگام آشپزی و اتوکشیدن 
لباس ها و... پوست دست ها را به شدت خشک می کند و درنتیجه 
ظاهر آن را زودتر به مرحله پیری می رساند بنابراین سعی کنید حتما 
نین شما می توانید با  هنگام کار در خانه دستکش دستتان کنید. هم

استفاده از محصوالت موضعی که در داروخانه ها به فروش می رسند 
خیلی راحت پوست دستتان را جوان نگه دارید. مواد شیمیایی کلیدی 
موجود در این محصوالت پوستی، روند پیری را به تاخیر می اندازند.

به دستانتان کرم بزنید
جدیدترین کرم هایی که در شرکت های آرایشی- بهداشتی تولید 
می شوند حاوی عوامل رشد هستند. این مواد یا به عبارتی عوامل اصلی 
تاثیرگذار بر رشد سلول های پوستی عمدتا از گیاهان به دست می آیند. 
عوامل رشد کمک می کنند کالژن سازی تحریک شود. اگر 40 سال به 
باال هستید، الزم است چنین کرم هایی را در برنامه مراقبت های روزانه 
از دست خود داشته باشید. این موضوع در تحقیقات علمی هم به ثبت 
200 میالدی محققان دریافتند خانم های 35 تا  رسیده، مثال در سال 
5 ساله ای که از کرم های دست حاوی عوامل رشد استفاده می کنند 
طی 0 روز تاثیرات چشمگیری در ظاهر پوست دستشان می بینند.

صه نخورید! پول ندارید؟ 
 اگر قدرت مالی خرید کرم های مراقبتی گرانقیمت را ندارید، نگران 
نباشید. از طرف متخصصان پوست به شما توصیه می کنیم از کرم های 
مرطوب کننده معمولی به طور منظم در زندگی روزمره خود استفاده 
کنید. باور کنید یا نه، دست ها رطوبت بسیار بیشتری نسبت به سایر 
قسمت های بدن نیاز دارند زیرا این عضو بدن بیشتر از سایر قسمت ها 

در معرض عوامل مخرب و آسیب زا قرار دارد.

چرا مرطو کننده مهم است؟
مرطوب کننده اثر مخرب آفتاب یا از بین رفتن کالژن را از بین نمی برد 
اما سبب می شود پوست پرتر و جوان تر به نظر برسد. از ترکیبات 
موثر مرطوب کننده ها می توان به موادی مانند شی باتر)نوعی چربی 
که از دانه درختی به نام Shea استخراج می شود و خاصیت ضدپیری 
دارد(، روغن دانه ماکادمیا )فندق استرالیایی(، روغن زیتون، ویتامین
E و گلیسیرین اشاره کرد. یادتان باشد کرم مرطوب کننده را وقتی 
دستتان نم دار است استفاده کنید زیرا مرطوب کننده برخالف اسمش 
رطوبتی از محیط به پوست نمی رساند، بلکه باعث می شود رطوبت 

پوست در آن بماند.

د آفتا فراموش نشود کرم 
متخصصان پوست به طور قاطع می گویند نور مستقیم خورشید سبب 
پیری پوست می شود، به خصوص در مورد دست ها که پوستی نازک 
و خشک دارند. بنابراین اگر شرایط زندگی روزمره تان طوری است 
که ساعت های زیادی را زیر نور خورشید به سر می برید باید حتما 
دستکش و لباس آستین بلند بپوشید. یکی از مهم ترین مواقعی که پوست 
دست، مستقیم در معرض آفتاب قرار می گیرد هنگام رانندگی است. 
درواقع شما بدون اینکه متوجه شوید دست  خود را حداقل  ساعت 
زیر نور مستقیم خورشید می گذارید بنابراین استفاده از دستکش هنگام 
رانندگی را جدی بگیرید. اگر هم برای چند دقیقه خارج از ساختمان 
کاری دارید قبل از خروج، درست همان طور که به صورتتان کرم 

ضد آفتاب می زنید به دست هایتان هم کرم ضد آفتاب بزنید.

پارافین تراپی کنید
یکی از روش های خانگی که خدمات آن در آرایشگاه ها هم عرضه 
می شود پارافین تراپی یا قرار دادن دست در موم، وکس یا پارافین 
است. می توانید لوازم مربوط به پارافین تراپی را از لوازم آرایشی یا 
لوازم سالن فروش ها تهیه کنید یا اگر وضع مالی تان بهتر است به 
آرایشگاه بروید. البته پارافین تراپی عملکرد جادویی که در آرایشگاه ها 
تبلی می شود را ندارد، بلکه تنها الیه ای ضخیم و محافظ برای حفظ 
رطوبت روی پوست ایجاد می کند. به عبارتی، الیه محافظ پارافین 

یا وکس از کرم مرطوب کننده قطورتر و درنتیجه کارآمدتر 
است. درنتیجه رطوبت پوست دست تبخیر نمی شود 

و پوست خشکی نمی زند.

می توان  هم  را  دست ها  پوست 
الیه برداری کرد

می توانید برای خالص شدن 
سط  مرده  سلول های  از 
پوست و بیرون آمدن پوست 
نرم و تازه، از اسکراب ها یا 

الیه بردارهای موجود در داروخانه یا الیه بردارهای خانگی 
استفاده کنید. در ادامه یکی از اسکراب های خانگی مشهور که خیلی 

هم ساده تهیه می شود را برایتان شرح می دهیم. در ظرفی یک قاشق 
شکر، نصف قاشق عسل، کمی روغن زیتون و آبلیمو را با هم خوب 
مخلوط کنید، سپس مخلوط یکدست شده را به دست هایتان بزنید 

و خوب ماساژ دهید.

سایر کرم های مخصو دست را بشناسید
محصوالتی که حاوی رتینول هستند می توانند تاثیر نور آفتاب و 
چروک های ناشی از آن را کاهش دهند. از طرفی، برخی محصوالت 
هم حاوی مواد روشن کننده پوست اند که مصرف مداوم آنها می تواند 
لکه های قهوه ای را کمرن کند. البته تاثیر این مواد شیمیایی تنها زمانی 
مشهود است که از عواملی مانند نور آفتاب، شوینده ها و خصوصا 

سیگار دوری کنید.

چطور دست ها را جوان نگه داریم؟

ر ست ب ت ر د ا دست 

این اقدامات در پیشگیری از چروک دست 
اند.

روشهای زیباسازی 
دستها  دستسازی  تسازی 

چه  شامل  مطب  در 
مواردی است؟ 

به بعد احتمال بروز بدشکلی در د
میبه همین علت میبه همین علت میتوان تا رسیدن به این سنین 

مداخالت تهاجمی
رمو از کرمو از کرمهای ضدلک و ضدچروک 

مرطو نیز  و 
ضدآفتا

یک  با  زیبایی  عرصه  در 
یفرمول نمیفرمول نمیتوان همه را قضاوت 
و برای همه یک کار ثابت تجویز کرد، 
بلکه در هر مورد خاص، باید با لحا همه 

ویتامینها و 
شویندههای 

برداری پوست، استفاده از دستکش 
ها و الکپاککنها 
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تی دستتان  ه ر  ان با کر مرطو کنن اد
ه بر  ر مرطو کنن اده کن  ست ست  ر  ن د
ی رسان  س رطوبتی ر  م به پوست ن

ان ن ب ود رطوبت پوست در  ه با می  ب

فردی،  هر  های 
صورت،  از  بعد 

قسمت بدن اوست ولی 
شود نسبت به 
لب ما نسبت  شود و ا
توجه هستیم، در 
ها بسیار 
حسا است و زودتر از پوست صورت، 
کند. 
هایی 
هستند که عالئم هشداردهنده روند پیری را 
کنند بنابراین مراقبت از پوست 
ها به اندازه رسیدگی به پوست صورت 
حائز اهمیت است و نباید آن را نادیده گرفت 
اما اینکه پوست دست دچار چه مشکالتی 
توان از آن مراقبت کرد، 
وگویی است که با دکتر منصور 
استاد  و  پوست  متخص  کاشانی، 

ایم.

ر  ترین عوامل مو
نیز به اندازه چی

چراکه در صورت درمان هر یک از این موارد به 
تنهایی، وضعیت غیرطبیعی خواهد بود.

آنجلینا جولی، هنرپیشه بسیار پرطرفدار هالیوود که 
در سن 43 سالگی به سر می برد، در سال های اخیر به دلیل کاهش 
وزن شدیدی که داشته، سوژه داغ بسیاری از رسانه های جهان 
شده است. همسر جولی، ابتال به اختالل بی اشتهایی عصبی را 
عامل اصلی کاهش وزن او معرفی کرد، اما خود این هنرپیشه 
مشهور، افسردگی ناشی از مرگ مادرش را دلیل بی اشتهایی و 
کاهش وزنش عنوان کرد اما آنچه که در این میان توجه رسانه ها 
را بیش از اندازه به خود جلب کرده بود، الغر و پیر شدن بیش 
از اندازه دست های آنجلینا جولی بود، طوری که دست های 
او پس از الغری با رگ های برآمده و انگشتان کامال استخوانی 
شبیه دستان افراد باالی 70 سال شده بود. جولی که خودش 
هم از این موضوع بسیار رنج می برد، برای رفع مشکل پیر به 
نظر رسیدن دست هایش اقدام به انجام عمل زیبایی مزولیفت 
کرد. مزولیفت، نوعی مزوتراپی است که در آن ترکیباتی 
مانند هیالورونیک اسید و آنتی اکسیدان هایی با غلظت باال زیر 
پوست تزریق می شوند تا انعطاف پذیری، لطافت و جوانی 
پوست را دوباره به آن برگردانند. جولی بعد از انجام دادن 
دوربین های خبری حاضر می شود.عمل مزولیفت، به گفته خودش با اعتمادبه نفس بیشتری، جلوی 

آنجلینا جولی، هنرپیشه بسیار پرطرفدار هالیوود که 
دلیل کاهش 
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                                     شماره هفتصدویک  شنبه سیزده بهمن نودوهفت

ا  زی 
رفت. پیرمرد را می گویم. همان که شبیه 
تمام پیرمردهای خوب قصه ها و فیلم ها 
ین  بود؛ نورانی، آرام، مهربان و با عرق
و لباس های روشن. از آنهایی که وقتی 
از کنارش رد می شدی بوی عطر یاس 
و  رفت  پیرمرد  مشامت.  در  د  می پی
یاکریم ها و کبوترها هم که هر وقت از 
خانه بیرون می آمدیم کوچه را فرش کرده 
بودند، هر وقت پنجره را باز می کردیم 
ید، رفتند.  صدای نجوایشان در خانه می پی
روزهای اول آمدند اما چرا بمانند وقتی 
دیگر دستی نبود برایشان هر روز صب 
زود دانه بریزد. روز غمگینی بود، روزی 
که دیگر در این دنیا نبود. آدم های مهربان 
بود و نبودشان فرق می کند. آدم هایی که 
وقتی می روند، تازه رازهای سر به مهرشان 
ه می دانستی،  لو می رود که چقدر از آن
انسان تر بوده اند و بیشتر دلت می سوزد 

برای کم شدن حجم بودنشان از دنیا. 
پیرمرد رفت و وقتی کبوترها و یاکریم ها هم 
رفتند، فهمیدیم هی کدام از ما همسایه های 
20 خانه کوچه بن بست، مثل او نیستیم. 
هی کس برایشان دانه نریخت. شوخی 
نیست، این همه آدم که شاید بیشترشان 
هر روز صب پرنده ها و پیرمرد را دیدند 
و از او یاد نگرفتند. انگار ما آدم ها تالفی 
و انتقام را خوب بلدیم اما در یاد گرفتن 
مهربانی کم حوصله و بی استعدادیم. در 
دلمان کینه را بهتر از مهر راه می دهیم و 
می نالیم از دنیایی که باید در آن گر بود 
تا تو را ندرند، دنیایی که خودمان آن را 

کنام گر ها کرده ایم.
ه هایمان که با دیدن پرنده ها سر  ما حتی به ب
ذوق می آمدند، رحم نکردیم و ندانستیم 
همین لطف های کوچک  است که دنیا را 
برای آنها و برای خودمان، جایی زیباتر 
می کند، برای زندگی اما شاید یک روز 
ه ها وقتی بزر شدند، به یاد  همین ب
روزی  بیندیشند.  مهربانی  به  پرنده ها، 
ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم 
کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد 
گرفت روزی که کمترین سرود بوسه 
است و هر انسان برای هر انسان برادری 
است روزی که دیگر درهای خانه شان را 
نمی بندند قفل افسانه ای است و قلب 
برای زندگی بس است روزی که ما 
دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم... 
احمد شاملو
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همایون مرد جوانی است. از آنهایی 
که مردانگی و مروتشان زبانزد است 
و آنقدر هوای خانواده اش را دارد که 
برای تمامی اعضای خانواده، خیلی عزیز 
است. همایون تا همین چند وقت پیش 
با وانتی که داشت، کار می کرد تا در 
چرخاندن چرخ زندگی کمکی برای 
پدر باشد اما حاال دیگر نمی تواند کار 
و رانندگی کند چون هر لحظه ممکن 
است تشنج کند. این مرد جوان بیمار 
شده و حاال ضعیف و با رن پریده در 
خانه افتاده و کاری از دستش برنمی آید. 
ازه خیاطی داشت اما پول  پدر خانواده م
ازه و تمام وسایلش و حتی پول  پیش م
وانت را خرج جراحی و درمان همایون 
جوان کرد و حاال  ممر درآمدی ندارند 

و روزهای سختی را می گذرانند. 
من و تو می توانیم کمک کنیم تا پسر 
جوانی درمان و اوضاع مالی و روانی 
دیگر  ازه ای  م اجاره  با  خانواده ای 
برای پدر بسامان شود. کافی است هر 
کدام به قدر وسع مان، مهرمان را دری 
نکنیم و همت کنیم. وجه نقد را به 
-0 5 کارت بانک پارسیان با شماره 
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شما منتشر شود.

فرزندان ما به ما امانت داده شده اند تا از آنها مراقبت کنیم و 
در مسیر درست قرارشان دهیم. برای خیلي از والدین این 
سوال مطرح است که چگونه می توانند این کار را انجام دهند 

جواب این است؛ از طریق بازي. 
بازي، خودجوش و لذت بخش و در هر زمان و مکاني 
قابل انجام است و به یادگیري نیاز ندارد. بازی پلي است 
به دنیاي کودک. زبان کودک بازي است و با زبان خودش 
می توانیم با او حرف بزنیم. بازی از ضروریات زندگی کودکان 
است و کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند، 
همان طور که بزرگساالن احساساتشان را با کلمات بیان 
می کنند. کودک در طول بازی توانایی حل مشکالت خود 
را پیدا می کند و به وسیله آن می تواند اعتمادبه نفس و روحیه 
ه ها احساساتی  استقالل طلبی را در خود پرورش دهد. ب
مانند ترس، اندوه، شادی و عصبانیت را از طریق بازی بیان 
و به این ترتیب احساس امنیت و ارزشمند بودن می کنند. 
کودک در بازی نیازهای حسی  حرکتی خود را برآورده 
و انرژی شان را تخلیه می کند. این کار باعث افزایش آرامش 
او می شود. اگر این انرژی امکان بروز پیدا نکند، احتماال به 
اضطراب، افسردگی و پرتحرکی تبدیل می شود. بازی به 
ذیه درست و احساس صمیمیت و امنیت برای رشد  اندازه ت
کودک مهم و ضروری است و به رشد تفکرات و خالقیت 

کودک کمک می کند.
»بازی درمانی« یکی از روش های موثر در درمان مشکالت 

روانی کودکان است. در روند بازی می توان به بسیاری از 
ویژگی ها و مسائل کودکان پی برد. این تکنیک براساس انعکاس 
رفتار کودک است و در آن احساسات کودک شناسایی و به 
او منتقل می شود، به طوری که به رفتار خود آگاه می شود. 
بازی درمانگر از موقعیت بازی برای ایجاد ارتباط با کودک 
استفاده کرده و تالش می کند کودک تخلیه هیجانی داشته 
باشد. او در حل وفصل مشکالت کودک به او کمک می کند.
کودک  مشکل  رفع  برای  بازی  روش های  از  استفاده 
»بازی درمانی« نامیده می شود. این روش درمانی اصول خاصی 
دارد که باید رعایت شود. اتاقی که برای بازی در نظر گرفته 
می شود باید به اندازه کافی بزر باشد و یادگیری قوانین 
باید ابتدای بازی انجام بگیرد. امنیت، نور و فضای مناسب 
ضروری است و دمای هوا باید متعادل باشد. درمانگر نیز 
باید ویژگی های خاصی داشته باشد و بتواند رابطه گرم و 
دوستانه ای با کودک برقرار کند. ارتباط کالمی و غیرکالمی 
درستی با کودک داشته باشد و از حرکات دست استفاده کند 

ییر دهد.  و در بازی تن صدای خود را ت
او باید در بازی شریک خوبی باشد و به موقع نوبت بدهد. 
ییر در بازی را داشته باشد و قبل از ورود به اتاق  آمادگی ت
بازی، مسائل مربوط به بازی را بداند. پدر یا مادر هم قبل 
از ورود به اتاق بازی قوانین بازی را به زبان ساده به کودک 
گوشزد کنند. مدت بازی بر اساس سن کودک تفاوت دارد 

و از 5 دقیقه تا  ساعت طول می کشد.

 بازی باید هدفمند باشد؛ مثال هدف از بازی مهارت دوست 
پیدا کردن است و کودک تا پایان بازی باید بتواند این مهارت 
را در قالب بازی با عروسک ها یا حیوانات و آشنایی آنها با 
یکدیگر یاد بگیرد. خاتمه بازی باید مشخص باشد و کودک 

باید بداند بازی چه زمانی تمام می شود.
در این روش، به کودک کمک می کنند حق انتخاب های خود را 
بشناسد و توان ابراز احساسات داشته باشد. بازی درمانی برای 
درمان انواع اختالالتی که ریشه در احساسات و هیجانات کودک 
دارد و سازگاری او را با محیط دچار مشکل کرده، به کار می رود؛ 
مشکالتی مانند افسردگی کودکان، بیش فعالی، انواع اختالالت 
اضطرابی )اضطراب جدایي، انواع فوبي، تروما، اختالل پس 
از سانحه، اضطراب اجتماعي، اضطراب فراگیر، اضطراب 
تحصیلي(، وسواس، ضعف در انواع مهارت هاي اجتماعي، 
پرخاشگري، شب ادراري، ناخن جویدن، خودتحریکي، انواع 
، عزت  ترس، لجبازي، کابوس، مداخله در بحران طالق، سو
نفس پایین، ابیوز جنسي، کمالگرایي، خودکشي، اختالالت 
یادگیري و اختالالت اوتیسم. حتی کودکان عقب مانده ذهنی 
را با استفاده از شیوه بازی درمانی می توان بهبود بخشید. در 
بازی های گروهی کودکانی که مشکل مشابه دارند در یک 
گروه 4 یا 5 نفره وارد اتاق بازی می شوند و برنامه درمانی 
مشابهی برای آنها اجرا می شود.  گاهی الزم است کودک 
آزاد گذاشته  شود تا خودش بازی کند و زمانی که الزم 

است، درمانگر وارد بازی می شود و درمان را آغاز می کند.

دکان یا د ک باز  به د

ی سا    
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دوران ابتدایی غزال با پشتکار، توانبخشی و تنظیم برنامه 
غذایی سپری می شد. کالس چهارم بود که وقتی به او دیکته 
می گفتم، می دیدم چند ثانیه مکث می کند، انگار برای چند 
بار صدایش کنم و نشنود. خیلی نگران شدم و فکر می کردم 
دقتش کم شده، مخصوصا که نمره دیکته کالسی اش هم کم 
می شد و کلمات را جا می انداخت. کاردرمانگر او می گفت به 
ز و اعصاب  احتمال زیاد تشنج دارد و وقتی به متخصص م
مراجعه کردیم، بعد از انجام اقدام های تشخیصی مثل گرفتن 
ز و انسفالوگرافی گفتند باید دارو بخورد. دکتر، من  نوار م
را قانع کرد که این داروها در تمرکزش تاثیر خوبی خواهد 
داشت و واقعا نتیجه این درمان خیلی عالی بود؛ از وقتی 
غزال دارو مصرف کرد، خیلی بهتر شد و معدلش در کالس 

چهارم و پنجم درخشان بود.
دوران راهنمایی درس هایش خیلی سخت و سنگین و تالش 
من خیلی بیشتر شده بود اما انگار مشکالت کم نمی شد؛ یک 
شب از خواب بیدار شد، جی  می  زد و دور اتاق می چرخید. 

بعضی شب ها دست هایش ناخودآگاه می پرید یا بدون اراده از 
ز و اعصاب  خواب بیدار می شد و می نشست. متخصص م
زش فشار بیاید.  می گفت استرس زیاد و فشار باعث شده به م
دارویی جدید تجویز کرد و بعد از آن دیگر دچار این حالت ها 
نشد. برای اینکه حالش خوب بماند، باید سفت و سخت 
رژیم غذایی را هم رعایت می کردیم اما همه چیز دست ما 
نبود. یادم می آید کالس سوم راهنمایی بود که حدود  ماه 
شیر رژیمی پیدا نمی شد. با نخوردن شیر دخترم در مدرسه 
بی قرار شده بود و پرخاشگری می کرد. سر کالس زیر میز 
می نشست، از کالس بیرون می زد و رفتارش طوری بود 
که مدیر ما را خواست و علت را جویا شد. وقتی فهمید 
علت این مشکالت نبود شیر فرموالی رژیمی است، گفت 
تا وقتی بهتر نشده، مدرسه نیاید. با التماس گفتیم از درس 
عقب می ماند ولی جواب دادند چاره ای ندارند چون اولیای 

مدرسه به ایشان  اعتراض کردند.
 ماه بعد شیر آمد و ما درس های عقب افتاده را با دخترم 

مرور می کردیم. حتی مجبور شدیم معلم خصوصی بگیریم. 
خوشبختانه با تالش و پشتکار فراوان و رژیم غذایی، دوباره 
دخترم به جاده سالمت برگشت و دوران راهنمایی را هم با 
موفقیت پشت سر گذاشت و دوران دبیرستان شروع شد.
 با یک دنیا امید و آرزو رژیم غذایی را دنبال می کردیم 
اما گاهی طاقت غزال سر می آمد و از رژیم خسته می شد. 
می گفت این همه خوراکی برای همه وجود دارد، چرا من 
نمی توانم بخورم می گفتم دخترم خدا بزر است و تو 
قوی هستی. خدا به تو این نقص کبد را داده، آدم های زیادی 
در زندگی شان چنین نقص هایی دارند؛ یکی نمی تواند ببیند، 
یکی نمی تواند راه برود، یکی نمی تواند بشنود و... همه ما 
نان با غصه  باید قدر داشته هایمان را بدانیم. دخترم اما هم
می گفت یک گنجشک به آن کوچکی آزاد است هرچه 
می خواهد بخورد ولی من هرچه بخورم باید با قطره قطره 

خونم اندازه بزنم که زیاده روی نکرده باشم.
ادامه دارد... 
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جان داگالس پتیگرو، فیزیولوژیست استرالیایی، در کار روی 
ز چگونه از دنیای خود تصویری سه بعدی  این ایده که م
شکل می دهد، به این نتیجه دست یافت که انسان دنیای 
خود را به 2 بخش مجزا تقسیم می کند؛ بخش پیرافردی 
و بخش فرافردی. ناحیه »پیرافردی«، بخشی است که در 
دسترسی مستقیم قرار دارد. می توان با درازکردن دست ها 
به آن رسید. این بخش جنبه »اینجایی و اکنونی« دارد و نقد 
است. از آن سو، بخش »فرافردی« حوزه امکانات، بالقوه و 
نسیه است. برای رسیدن به چیزی در حوزه فرافردی باید 
حرکت کرد پس این حوزه به آینده تعلق دارد نه زمان حال.
 اگر شما دلتان گالبی بخواهد و در دسترستان نباشد، نمی توانید 
»اکنون« از آن لذت ببرید. این لذتی است که »می تواند« در 
آینده محقق شود و نیازمند تالش و برنامه ریزی است اما 
هرچه در حوزه پیرافردی است، به شکل کنونی و اینجایی 
ز به 2 سیستم مجهز است؛ یکی  تجربه می شود. بنابراین م
ه نداریم و در طلب  ه داریم و دیگری برای آن برای آن
آن هستیم. از نظر تکاملی، برای انسان اولیه آب و غذایی 

ه در حوزه دسترسی او نیست،  که در دسترس است، با آن
معنایی بسیار متفاوت دارد. به همین دلیل مسیرهای شیمیایی 
ز شکل گرفته  متفاوتی برای سامان دهی این 2 حوزه در م
است. در حوزه فرافردی انتقال دهنده  شیمیایی دخالت دارد 
که در پیش بینی و طراحی دخیل است؛ یعنی دوپامین. این 
سیستم به سمت مواردی است که فعال آنها را نداریم اما 
خواستنی و مطلوب هستند. دوپامین وظیفه کامال مشخصی 
دارد؛ به حداکثر رساندن هر چه بیشتر منابع در دسترس 
در آینده و جستجوی موارد بهتر. زندگی بین این 2 جنبه 
ه می خواهیم. خواستن  ه داریم و آن تقسیم می شود؛ آن
خانه، برنامه ریزی برای خرید آن و گام برداشتن برای رسیدن 
ز نسبت به زمانی که خانه را  به آن، مسیرهای متفاوتی در م
خریده ایم و از زندگی در آن لذت می بریم، فعال می کند. 
در پی عشق بودن و تالش برای وصال معشوق نیز نواحی 
ز را در مقایسه با مرحله بعد از وصال فعال  متفاوتی از م
می کند. زمانی که عشق از مرحله فرافردی به مرحله پیرافردی 
گذر  کند، ترش دوپامین کم می شود و به حداقل می رسد. 

در اینجا انتقال دهنده های شیمیایی دیگری که به لذت در 
زمان حال مرتبط هستند، به میدان می آیند؛ یعنی سروتونین، 

اکسی توسین و اندورفین )مولکول های اینجا و اکنون(
دلیل اینکه بسیاری از عشق های آتشین اولیه پس از »وصال« 
به سردی گرایش پیدا می کند، شاید همین باشد. عشق باید 
از چیزی که در پی آنیم به چیزی که صاحب آن هستیم، از 
امری که در تخیل خود جستجو می کردیم، به پدیده ای که 
ییر حالت دهد و در برخی این  در دسترس مستقیم است، ت
اتفاق نمی افتد. دوپامین مولکول لذت نیست، بلکه مولکول 
پیش بینی است. برخالف ایجاد شوق ناشی از پیش بینی وصال 
که به دوپامین مربوط است، مولکول های »اینجا و اکنون«، در 
ایجاد لذت برخاسته از حس و هیجان در همین لحظه حال 
دخالت دارند. هلن فیشر، مردم شناس، می گوید: »عشق اولیه 
-2 ماه بیشتر طول نمی کشد. پس از آن برای  تب آلود 8
آنکه پیوند زوج تداوم یابد، به شکل گیری نوعی دیگر از 
عشق نیاز است. این نوع عشق به تجاربی وابسته است که 

»هم اکنون و هم اینجا« در جریان هستند.

یه  ا یه    ا
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دستان سرد کودکان محروم در برف روزگار می لرزند

مونافلسفی
دانشجویدکترایروانشناسیسالمت
درمانگرکودکوبازیدرمانگر

زهراساداتصفوی

ادبیات چه فایده ای دارد صرفا یک سرگرمی برای گذراندن وقت 
است یا چیزی فراتر از آن من، به عنوان یک روان پزشک که به 
ادبیات عالقه مندم، رنج انسان ها را هم در کتاب های روا ن پزشکی 
و هم در کتاب های ادبی خوانده ام. همیشه برایم سوال بوده چرا 
با وجود اینکه رنج انسان در کتاب های روا ن پزشکی با دقت 
و ریزبینی بیشتری توصیف شده، توصیف این رنج در ادبیات 
واقعی تر است فکر  می کنم تفاوت اصلی آنها در »زبان« است. 
زبان علمی، به رنج های بشری کیفیتی آکادمیک و غیرانسانی و 
غیرواقعی می دهد اما زبانی که در ادبیات به کار می رود، همان 

زبان دستکاری نشده و بکر مردمی است. 
در  رشته ای  هی  نشانه شناسی  »حتما«(  بخوانید  )شما  شاید 
یده نیست. من فکر نمی کنم  پزشکی به اندازه روا ن پزشکی پی
همه  به  کند  ادعا  بتواند  که  باشد  داشته  وجود  روا ن پزشکی 
این نوع اسم گذاری های فنی  نشانه های روانی اشراف دارد. 
با یک خطر جدی همراه است  انسان،  برای حاالت درونی 
که روان پزشک، مراجع را در یک قالب مشخص و آکادمیک 
ببیند. من این مساله را در دستیاران روا ن پزشکی به ویژه سال 
اولی ها زیاد می بینم. همیشه تعصب آنها به تشخیص گذاری 
روا ن پزشکی و گروه بندی بیماران در قالب های مشخص آکادمیک 
برایم عجیب بود. البته در حال حاضر که به سال یک خودم 

فکر می کنم، رویکرد خودم هم برایم عجیب است. 
داستانی  شخصیت های  با  می توانیم  داستانی  ادبیات  در 
عمیق ترین  در  و  کنیم  زندگی  آنها  با  کنیم،  همذات پنداری 
شویم.  شریک  تجربه هایشان  و  احساس ها  صادقانه ترین  و 
احساس های گن درونی را که برای بیانشان ناتوان بوده ایم، 
واض و روشن در وجود شخصیت های داستان می بینیم، با آنها 
همذات پنداری می کنیم، در محیط امن داستان با شخصیت ها 
همدلی می کنیم و درنهایت به  بصیرت واقعی تر نسبت به خودمان 
می رسیم. رمان از این منظر، نه تنها مفید، بلکه شفابخش است. 

ادبیات می تواند »تداعی آزاد« را غنی تر کند. 
ما اگر به خودمان واگذار شویم، تداعی هایمان از یک جا جلوتر 
نمی رود. ادبیات خوراک های فکری جدید و به عبارتی جرقه های 
جدید برای شعله ورشدن ذهنیات تازه به ما می دهد. ذهن را با 
چالش های تازه روبرو می کند و به آن سیالیت بیشتری برای 
حرکت می دهد. وقتی در زندگی با واقعیت های گریزناپذیر 
، پیری و مر روبرو می شویم، مهم ترین  مانند بیماری، سو
عاملی که می تواند تسکینی برای دردهای وجودی ما باشد، 

ادبیات است. 
دانش پزشکی از این خاصیت شفابخش ادبیات همیشه استفاده 
کرده است. »کتاب درمانی« یا »بیبلیوتراپی« تاریخی دیرینه دارد. 
رامسس کبیر که او را نیرومندترین فرعون مصر باستان می دانند، 
کتابخانه ای داشت که بر سر در آن نوشته بود: »شفاخانه  روح«. 
قاهره، خواندن  در  المنصور  بیمارستان  در  قرن سیزدهم  در 
قرآن برای بیماران بستری به عنوان بخشی از درمان به کار 
می رفت. فروید، پدر روانکاوی، جوهره  دانشش را از رمان های 
داستایوفسکی الهام گرفته و آن را با زبان علمی تبیین کرده  
است. از این منظر، ادبیات یک »سرگرمی« برای گذراندن وقت 

نیست. ادبیات یک نیاز است. 
ذهنش  به  خواننده  و  باشد  تعاملی تر  کتاب خوانی،  هرچقدر 
اجازه  خیال پردازی، همذات پنداری و تخلیه  هیجانی بیشتری 

بدهد، اثر درمانی آن بیشتر می شود. 
خیلی وقت ها هنگام کتاب خواندن، به جایی می رسیم که موارد 
زیادی برایمان تداعی می شود. اینجاست که من ترجی می دهم 
کتاب را ببندم و در یک فرایند تعاملی، خودم را جای شخصیت 
داستان بگذارم و اجازه بدهم فکرها و احساس های مختلف در 
ذهنم وارد شوند. این اتفاق در فیلم نمی افتد. صحنه های فیلم 
پشت سر هم می آیند و می روند و زمان برای خیال پردازی به 
ما نمی دهند ولی با کتاب می شود زندگی کرد، گاهی آن را 
بست، ساعت ها به آن فکر کرد و دوباره آن را گشود و ادامه داد. 
تولستوی در کتاب آناکارنینا جایی درباره  کتاب خواندن لوین 
می گوید: »به حرف های او گوش می داد و کتاب می خواند و 
سیر اندیشه هایی را که با خواندن کتاب در ذهنش بیدار شده 
) بود، به یاد می آورد.« )آناکارنینا، تولستوی، حبیبی، ص 39
من شیفته این نوع کتاب خواندن هستم. کسانی که غرق در 
دنیای کتاب می شوند برایم قابل درک نیستند. من معتقدم هرچقدر 
آدم زمان کتاب خواندن حواسش پرت تر بشود، بهتر است 
خواندن کتاب می تواند یک بهانه برای غرق شدن در افکار 

خودمان باشد، نه غرق شدن در افکار نویسنده.
البته کتاب خوانی فقط اثرهای مثبت ندارد. در واقع هر چیزی 
که اثر درمانی داشته باشد، اثر جانبی و عارضه هایی هم دارد. 
سقراط برای توصیف ادبیات از استعاره  »فارماکون« استفاده 
ادبیات  دارد.  اشاره  سم  و  دارو  معنای  دو  هر  به  که  کرده 
می تواند ما را به دنیای واقعی بی توجه و با گسست از واقعیت، 
نیازمان به همدلی را معطوف به دنیای خیالی کند و نه تنها از 
ما انسان های بهتری نسازد، بلکه خودخواه تر شویم. نمونه  آن، 
داستانی است که تولستوی از یک خانم اشرافی تعریف می کند 
که در سالن نمایش، با دیدن یک تراژدی اشک می ریزد، در 
تراژدی واقعی که راننده  کالسکه اش در  به  حالی که نسبت 
بیرون از سالن نمایش از فرط سرما می لرزد، اهمیتی نمی دهد. 
کتاب هایی هستند که متهم به آسیب های جدی تری در سالمت 

روان مانند ترویج خودکشی بوده اند. 
نمونه  آن کتاب رنج های ورتر جوان اثر گوته است که موجی 
از خودکشی را در نوجوانان اروپا برانگیخت. در تاری ادبیات 
جهانی شاهد سانسور شدن کتاب هایی هستیم که بیم آسیب رسانی 
بر  آنها می رفت. جنبه های مثبت و منفی ادبیات روی سالمت 

روان نیاز به تحلیل دارد. 
ادبیات  و  روا ن پزشکی  بینارشته ای  مطالب  به  ستون  این 
یادداشت  مجموعه  یک  با  بحث  شروع  دارد.  اختصاص 
درباره  کتاب درمانی، چالش های آن و اثرهای مثبت و منفی 

آغاز می شود. کتاب خوانی 

د  زیان ادبیا  س
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