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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی 
است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

زخم  از  تعریفی  ابتدا  لطفا  دکتر،  آقای   :
بستر داشته باشید.

زخم بستر )bedsore( به حالتی گفته می شود که بخشی 
از بافت بدن شامل پوست و الیه چربی زیر آن آسیب 
می بیند و حتی در مراحل پیشرفته به عضالت و استخوان 
نیز می رسد. از آنجا که این مشکل غالبا در افرادی که 
مدت طوالنی بستری هستند، ظاهر می شود به »زخم 

بستر« شهرت دارد. 

: روند تشدید زخم بستر چگونه است؟
زخم بستر در ۴درجه بروز پیدا می کند. درجه۱ با بی رنگ 
شدن پوست تظاهر پیدا می کند زیرا پوست تحت فشار 
قرار دارد و با گزگز و مورمور همراه است. درجه ۲ 
پوست حالت صورتی مایل به قرمز پیدا می کند زیرا 
عروق بافت اطراف به این ناحیه می رسد که التهاب و 
پرخونی را درپی دارد. اگر فشار ادامه یابد، به درجه ۳ 
می رسد و زخم ایجاد می شود. در صورت عدم درمان و 
مراقبت منجر به مرحله عمیق و پیشرونده زخم بستر؛ 
یعنی درجه ۴ می شود که عضله و حتی استخوان را نیز 
درگیر می کند و احتمال بروز عفونت ناشی از تجمع 

باکتری ها نیز وجود دارد. 
بدیهی است هرچه بیمار در مراحل اولیه تحت معاینه 
و درمان قرار گیرد، درمان آسان تر و مؤثرتر خواهد 
بود اما عدم  درمان و ورود باکتری به خون با تب و لرز 
خفیف همراه است که در صورت تداوم، عفونت در 
خون باقی می ماند و ممکن است به اندام های مختلف 
برسد و حتی عامل مرگ شود. البته وخامت زخم بستر 
صرفا در مواردی است که فرد در وضعیت نامطلوب 

بهداشت و درمان قرار گیرد. 

: چرا مصدومان بدون قدرت حرکتی غالبا 
دچار زخم بستر می شوند؟

در اثر ایجاد فشار بلندمدت در یک یا چند قسمت از 
بدن آسیب بافتی اتفاق می افتد. زمانی که فرد به دلیل 
و...  کما  نخاعی،  از ضایعه  ناشی  تحرک  محدودیت 
به طور مستمر در وضعیت نشسته یا خوابیده قرار دارد، 

قسمت هایی از بدن مداوم تحت فشار هستند. 
هر بافتی در بدن از جمله پوست، برای حیات و ادامه  
زندگی به جریان خون نیاز دارد. جریان خون در بدن، 

مواد غذایی و اکسیژن را از طریق سرخرگ ها یا شریان ها 
به تمام بافت های بدن می رساند و مواد اضافی و زائد 
که در سلول تولید شده را از طریق سیاهرگ ها به ریه 

می رساند تا تصفیه شود. 
تمام بافت های بدن مانند عضله، استخوان و... قابلیت 
نمی یابد،  ترمیم  که هرگز  بافتی  تنها  اما  دارند  ترمیم 
اعصاب هستند. به همین دلیل زمانی که اعصاب نخاع 
یا مغز به هر علتی آسیب ببینند، قدرت ترمیم ندارند و 
در اندام مرتبط با عصب، فلج یا بی حسی اتفاق می افتد. 
وظیفه انتقال اکسیژن و مواد غذایی به اعصاب نیز مانند 
دیگر اندام های بدن بر عهده  سیستم جریان خون است. 
اگر خونرسانی در بافتی دچار محدودیت یا توقف شود، 

عصب نیز به تدریج از بین می رود. 
بدن  از  قسمتی  پوست  در خواب هستیم،  که  زمانی 
از  می یابد.  کاهش  خون  جریان  و  است  تحت فشار 
این رو احساس ناخوشایندی در اندام تحت فشار ایجاد 
می شود. در این حالت، به دلیل عملکرد طبیعی و سالم 
مغز، بدن به طور ناخودآگاه تکان می خورد تا فشار از 
پوست و اندام های زیرین برداشته  شود. این واکنش 
طبیعی مغز در شرایطی مانند ایستادن یا نشستن طوالنی 
نیز اتفاق می افتد تا مانع از فشار مداوم شده و کم خونی 

به بافت جبران شود. 
 زمانی که فرد به هر علتی دچار اختالل عملکرد عصبی 
شود، واکنشی از سوی مغز ارسال نمی شود و در نتیجه 
کاهش خونرسانی زمینه آسیب بافتی ایجاد می کند. این 
مساله به خصوص در بیماران و مصدومان بستری اتفاق 
می افتد زیرا فرد قادر به حرکت نیست یا گزگز در اندام 
را احساس نمی کند تا وضعیت تغییر کند. آموزش های 
دقیق پرستاران برای مراقبت از این بیماران تاثیر جدی 
در مراقبت و پیشگیری از این مشکل خواهد داشت. 

: غیر از بی تحرکی، چه عوامل دیگری در 
تشدید این مشکل تاثیر دارند؟

از ضایعات مغزی  ناشی  اختالالت عصبی  بر  عالوه 
و نخاعی، ابتال به برخی بیماری ها نیز باعث کاهش 
خونرسانی به بافت و عدم واکنش طبیعی مغز می شود. 
دیابت یکی از این بیماری هاست که به مرگ خاموش 
را  بدن  مویرگ های  تمام  به تدریج  زیرا  دارد  شهرت 
تنگ می کند و درنتیجه جریان خون کاهش می یابد. 

در مراحل اولیه، بیمار با احساس مورمور در انگشتان 
گروها و پاها مواجه است اما پیشرفت بیماری و عدم  
نیز  جراحات  بهبود  در  تاخیر  باعث  حتی  آن  کنترل 
می شود. به طور کلی، هر بیماری ای که خونرسانی در 
اندام ها را محدود کند، به عنوان هشدار ابتال به زخم 

بستر تلقی می شود. 
سیگار کشیدن مستمر و زیاد نیز عادت ناسالم زندگی 
باعث  است که زمینه ساز زخم بستر خواهد بود زیرا 

تنگی عروق می شود. 

: زخم بستر عموما در چه قسمت هایی از 
بدن اتفاق می افتد؟

روی  پوست  که  بدن  از  قسمت هایی  در  بستر  زخم 
استخوان بزرگ قرار دارد، بیشتر اتفاق می افتد. پاشنه 
باسن  خاجی  استخوان  و  دنبالچه  ناحیه  و  کتف  پا، 
شایع ترین بخش هایی هستند که در اثر فشار مداوم، 
مستعد زخم بستر هستند. بافت چربی در این قسمت ها 
نیز کم است و بروز زخم را تشدید می کند. در واقع، 
بافت سالم بین استخوان و فشار مستمر پوست دچار 

کاهش اکسیژن و مواد غذایی می شود. 

: چطور می توان از زخم بستر پیشگیری کرد؟
افرادی که به هر علتی قادر به حرکت نیستند و مدت 
طوالنی در حالت یکنواخت و به خصوص بستر قرار 
دارند، نیاز به خدمات پرستاری یا مراقبت اعضای خانواده 
دارند تا از بروز زخم بستر پیشگیری شود. مصدوم 
باید هر ۳۰ دقیقه تا یک ساعت کمی تغییر حالت پیدا 
کند تا فشار مداوم از روی اندام هایش برداشته  شود. 
عالوه بر اینکه تغییر حالت مهم ترین راهکار پیشگیری 
است، استفاده از تشک مواج نیز تاثیر بسیار خوبی دارد 

و باید متناسب با وضعیت بیمار تنظیم شود. 
منابع غذایی اسیدهای چرب امگا۳ به خصوص ماهی های 
چرب در بهبود زخم نقش کمک کننده ای دارند. این 
چربی ها با تحریک گلبول های سفید موجب بهبود سیستم 
ایمنی می شوند و التهاب ناشی از فشار روی اندام را 
آنتی اکسیدانی  تاثیر  همچنین  امگا۳  می دهند.  کاهش 
دارد و در بهبود سالمت قلب نیز مؤثر است. سالمون، 
ساردین، شاه ماهی، ماهی تن، قزل آال و خال مخالی بهترین 
ماهی های چرب هستند که گوشت آنها حاوی چربی 

امگا۳ است. البته ماهی چرب عالوه بر امگا۳، اسیدهای 
چرب دیگری نیز دارد که تاثیر مشابه امگا۳ دارد و در 
تامین نیاز بدن به ویتامین های A و Dنیز مفید است. 

اقداماتی  بیمار چه  بهبود وضعیت  برای   :
باید انجام داد؟

زمانی که التهاب ناشی از فشار به زخم تبدیل شود، 
باکتری ها و ویروس ها به راحتی امکان رشد و تکثیر 
دارند و ایجاد عفونت ثانویه می کنند که لزوم مراقبت 
برای جلوگیری از انتقال عفونت به خون را می طلبد. 
باکتری ها و ویروس ها همچنین بر عملکرد پروتئین 
فعالC بافت ها که مسوولیت ترمیم را برعهده دارند، 
اثر می گذارند و مانع از روند بهبود می شوند. در مراحل 
اولیه زخم بستر که با رنگ پریدگی یا قرمزی پوست 
ساعت   ۴ تا   ۳ هر  مستمر  جابجاکردن  است،  همراه 

یکبار در پیشگیری از ایجاد زخم بسیار مؤثر است.
اگر زخم ایجاد شود، با توجه به شدت زخم، تمیز کردن 
روزانه زخم با سرم شستشو الزامی است. سپس زخم 
باید با گاز استریل خشک شود و پانسمان مرطوب روی 
آن قرار گیرد. ضرورت استفاده از پانسمان مرطوب به 
این دلیل است که پانسمان خشک کامال روی زخم را 
نمی گیرد و از منافذ آن، باکتری ها به زخم می رسند. 
همچنین یکی از مشکالت تاخیر در بهبود زخم، کمبود 

رطوبت است.
 پانسمان مرطوب آماده، تاثیر بسیار خوبی دارد زیرا 
حاوی ترکیبات آنتی باکتریال و ترمیم کننده است. اگر این 
پانسمان در دسترس نباشد، می توان پس از خشک  کردن 
مالیم زخم، از گاز استریل مرطوب با پماد ترمیم کننده 
استفاده کرد که بدون منفذ است. پمادهای حاوی آلوئه ورا 
در  دارند.  نسبتا خوبی  ترمیم کننده  تاثیر  کاالندوال  یا 
موارد ابتال به عفونت، ممکن است پماد آنتی بیوتیک 
یا داروی خوراکی نیز تجویز شود. پودر زردچوبه نیز 
ماده  خوبی است زیرا خاصیت ضدباکتری، آنتی اکسیدان 

و ترمیمی دارد. 
به خاطر داشته  باشید هر نوع دارو، پماد، پودر و... صرفا 
باید با نظر پزشک استفاده شده و از کاربرد خودسرانه 
خوددارشود. اساس بهبود و درمان زخم بستر تا حد 
باالیی به مراقبت های پرستاری بستگی دارد و می توان 

با اصالح عامل زمینه ای از بروز آن پیشگیری کرد.

در دوران دفاع مقدس، رژیم بعث عراق از انواع سالح های 
شیمیایی استفاده کرد که به ۳ گروه اصلی تقسیم  می شود؛ 
گازهای شیمیایی اعصاب، گازهای شیمیایی خون و گاز 
خردل که به  عنوان عامل تاول زا معروف بود. ۲ گروه اول 
و دوم به خاطر احتمال فوت باال در حد کمتری استفاده 
شد و مصدومان ناشی از آن عمدتا به شهادت رسیدند 
اما گاز خردل به دلیل ایجاد محدودیت حرکت نیروهای 
نظامی در طیف وسیعی کاربرد داشت و درصد قابل توجهی 
از رزمندگان دچار مصدومیت ناشی از این گاز شدند. 

ریه، پوست و چشم از گاز خردل آسیب 
جدی می بینند

گاز خردل یا سولفور موستارد از عوامل تاول زا است که 

وقتی در تماس با پوست قرار می گیرد باعث ضایعات 
تاولی می شود. از طریق مخاط نیز در راه های هوایی 
ایجاد  التهابی  ضایعات  ریه ها  در  و  می شود  جذب 
صدمات  عامل  نیز  چشم  مخاط  در  جذب  می کند. 
چشم است. خشکی چشم و افزایش عروق ملتحمه 
غالبا عارضه  چشمی دیررس و خفیف در مصدومان 

تحت تاثیر گاز خردل است.
به خاطر غلظت باالی گاز خردل، مصدومانی که نزدیک 
محل انتشار بوده اند، دچار ضایعات حاد و شدید شدند 
و نیاز به بررسی در بیمارستان داشتند اما افرادی که 
در فاصله دورتر گاز را استنشاق کردند، گرچه دچار 
عالئم حاد نبودند و عمدتا با محدودیت تحرک نظامی 
مواجه بودند، از عوارض آن آسیب دیدند و ضایعات 

در  کمتر  نسبت  با  و  چشمی  ریوی،  پوستی،  مزمن 
دیگر اندام ها طی سال ها بعد در رزمندگان دیده شد. 
از آنجا که فاز حاد این شرایط سپری شده، عوارض 
مزمن استنشاق گاز خردل امروزه بیشتر مورد توجه 
تنگی  ریه ها،  در  خردل  گاز  صدمه  بیشترین  است. 
نفس های پیشرونده به علت انسداد مجاری اصلی تنفسی 
نیاز  تنفسی  کمک های  به  وخیم  مصدومان  و  است 
دارند و در حالت خفیف تر معموال دچار محدودیت 

حرکت هستند. 
عصبی،  خارش های  مزمن،  خارش  پوست،  خشکی 
طیف  کلی  به طور  و  گیالسی  آنژیوم های  اگزما، 
التهابی  بیماری های  شیوع  و  تشدید  از  گسترده ای 

پوست در این افراد دیده می شود. 

صدمات گاز خردل درمان قطعی ندارد
صدمات گاز خردل پیشرونده و مداوم است و به دلیل 
ذات آن که وارد هسته سلول شده و بر DNA )ساختار 
ژنتیک( سلول و سنتز پروتئین های مختلف تاثیر می گذارد، 
درمان قطعی وجود ندارد. درمان عمدتا مبتنی بر روش های 
نگهدارنده و عالمتی است که متناسب با شرایط  فرد و 
بهترین  از جمله  تغییر سبک زندگی توصیه می شود. 
راهکارها برای بهبود وضعیت پوست می توان به استفاده 
از شوینده های غیرقلیایی و غیرصابونی مانند پن ها به منظور 
پیشگیری از خشکی پوست، ماساژ پوست با مرطوب کننده 
و مصرف آنتی هیستامین در موارد خارش شدید اشاره 
کرد. از  آنجا که درمان طوالنی مدت است، حتی االمکان 

داروهای کورتون کمتر تجویز می شود.

محدودیت حرکت ناشی از علل مختلف، تاثیری جدی بر وضعیت سالمت عمومی دارد اما مهم ترین 
عارضه  آن را باید »زخم بستر« دانست. از آنجا که این زخم ها نسبت به درمان بسیار مقاوم و مستعد 
ابتال به عفونت هستند، پیشگیری بهترین راهکار محسوب می شود. با این مقدمه به پرسش یکی 
از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »پدرم 63 ساله و جانباز شیمیایی است و سال ها از عوارض 
ریوی گازهای شیمیایی رنج می برد. همچنین دچار مشکالت پوستی به خصوص خشکی و خارش است اما اخیرا 
به دلیل ضعف جسمانی توان حرکت بسیار محدودی دارد و بیشتر اوقات روی تختخواب می خوابد. به تازگی روی 
قسمت هایی از پشت اثر قرمزی شدیدی دیدم. آیا مربوط به عوارض شیمیایی و مشکل همیشگی است یا زخم بستر 

است؟ چه مراقبت هایی برای پیشگیری از زخم بستر می توان در منزل انجام داد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه12

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص تغذیه

بی تحرکی می تواند ناشی از بیماری ها و علل 
متفاوتی باشد. در نتیجه نیازهای غذایی افراد 

بود.   نخواهد  یکسان  نیز 
بر  مبتنی  درست  تغذیه  اصول  کلی،  به طور 
رعایت تعادل، تنوع و تناسب برای افرادی 
ضروری  هستند،  حرکت  قدرت  بدون  که 
از حد  بیش  انرژی  دریافت  تا سطح  است 
مصرف و زمینه ساز چاقی و پیامدهای آن بر 
سالمت نباشد. کنترل وزن منظم نیز توصیه 
می شود و الزم است در یک روز معین در 

اندازه گیری شود.  هفته، وزن 
نیاز،  حد  از  بیشتر  یا  کمتر  انرژی  دریافت 
مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماری زا مانند 
ویروس ها و سایر میکروارگانیسم ها کاهش 
بیماری های  بروز  در  همچنین  و  می دهد 

است.  تاثیر گذار  روان تنی 

بدن به تحرک حتی در حد کم نیاز دارد
بدن  عضالت  بعضی  که  داشت  توجه  باید 
و  انقباض  قابلیت  حرکت،  به  نیاز  بدون 

دارند.  انبساط 
شکم  عضالت  می تواند  فرد  مثال،  به عنوان 
ثانیه رها   ۱5 را به داخل نگه دارد، بعد از 

بارها تکرار کند.  کند و 
کشیدن شکم به سمت باال و پایین و انقباض 
نیز  باسن  عضالت  سرهم  پشت  انبساط  و 
نمونه های دیگری از این نوع حرکت عضالت 
است که افراد بدون توان حرکت می توانند 

دهند. انجام 
از  بلندشدن  امکان  بیمار  که  صورتی  در 
به  است  بهتر  داشته  باشد،  را  رختخواب 
اعضای  یا  پرستار  همراهی  و  واکر  کمک 
داشته  باشد.  تحرک  قدری  حتما  خانواده 
از  و  توانمند شده  ترتیب، عضالت  این  به 

می شود.  پیشگیری  تحلیل 
در نتیجه تامین انرژی از طریق عضالت بهتر 
بی تحرکی  این،  بر  عالوه  می گیرد.  صورت 
فرد را مستعد ابتال به زخم بستر می کند که 
تبعات بیشتری بر وضعیت سالمت وی دارد. 

با وضعیت  متناسب  غذا  انتخاب 
بیمار ذائقه  و  جسمانی 

حتما  باید  تحرک  بدون  بستری  بیماران 
تا  باشند  تغذیه  متخصص  تحت نظر 
بدن  نیاز  تامین  مورد  در  الزم  توصیه های 
به ریزمغذی های مختلف به آنها ارائه شود تا 
دچار کمبودهای غذایی نشوند. البته می توان 
برنامه منظم و درست غذایی را ماه ها ادامه 

داد و طی دوره  6 ماهه کنترل کرد. 

شرایط  با  متناسب  باید  غذا  نوع  انتخاب 
باشد.  زمینه ای  بیماری های  و  جسمانی 

بیماران  از  دوره ای  به طور  است  بهتر 
صورت  در  تا  شود  گرفته  خون  آزمایش 
از  پیشگیری  برای  غذایی  مکمل های  نیاز، 
کمبودها به خصوص ویتامین D تجویز شود. 
درست  تغذیه  به  نسبت  آگاهی  با  خانواده 
با  متناسب  سالم  خوراکی های  گنجاندن  و 
را  بیمار  تغذیه  وضعیت  اقتصادی  بودجه 
آنها  میل  و  ذائقه  به  البته  و  بخشند  بهبود 

توجه شود. 
توجه به هضم، جذب و دفع در بیماران بدون 
حرکت بسیار اهمیت دارد. برای پیشگیری 
غذایی  منابع  است  الزم  حتما  یبوست،  از 
حاوی فیبرهای محلول و نامحلول در برنامه 
روزانه گنجاند و اگر فرد کنترل ادرار دارد، به  
مقدار فراوان اما کم کم و مداوم آب بنوشد. 

نشاط، انگیزه و امید را تقویت کنید
رعایت نظم بیولوژیک بدن و ساعات خواب 
منظم در بیماران بدون حرکت  اهمیت دارد 
زیرا ترشح هورمون ها تحت تاثیر این شرایط 
است. خواب به موقع و کافی شبانه در بهبود 
به روند درمان  تاثیر جدی دارد و  سالمت 

می کند.  کمک 
مدنظر  خانواده ها  باید  که  مساله  مهم ترین 
دچار  مصدمان  که  است  این  باشند  داشته  
محدودیت حرکت به شدت نیازمند همدلی، 
هستند  نشاط  ایجاد  و  اطرافیان  مثبت  تفکر 
تحمل  تا  شود  تقویت  آنها  روحیه   باید  و 

یابد. بهبود  آنها  کیفیت زندگی  شرایط و 

تغذیه درست کنار روحیه 
مثبت به حفظ سالمت افراد 
بدون حرکت کمک می کند


