
کراتین اخیرا به یکی از عوامل 
بحث برانگیز  ریزش موها 

تبدیل شده است 

ریزش احتمالی 
موها به دلیل استفاده 

از محصوالت کراتینه
گاهی اوقات پیش می آید که با مشاهده تعداد 

غیرعادی و زیادی از موهای گیرکرده در برس یا 
شانه به ریزش موها مشکوک می شویم، درحالی 

که گاهی اوقات هم ریزش موها را برای اولین 
بار با مشاهده توده بزرگی از موهای ریخته در 

کف حمام تشخیص می دهیم...صفحه5

تخریب سیل 
دستاورد 

رودخواری است 
سیل پدیده ای طبیعی و الزم است، اگر سیل 
نبود ما از بسیاری از چشم اندازهای زیبای 
زمین محروم بودیم. شکل گیری رودخانه 

ها و دره ها و همچنین پر شدن تاالب ها، 
حاصلخیزی خاک دشت ها از دستاوردهای 

طالیی سیل است..صفحه6

منافذ پوستی به روزنه های ریز سطح پوست 
اطالق می شود که محل خروج ترشحات غدد 
چربی است. این منافذ روی پوست همه افراد 

وجود دارد و جزو خصوصیات طبیعی پوست 
است اما گاهی اوقات به دالیل مختلف مانند 
چربی زیاد پوست یا افزایش سن، به تدریج 

بزرگتر می شوند و ظاهر ناخوشایندی برای فرد 
ایجاد می  کنند...صفحه7

»میزگرد پوست«در مورد 
منافذ باز پوست با حضور 

کارشناسان »سالمت«

منافذ باز پوست؛ 
نازیبایی یک 

خصوصیت طبیعی

سال هجدهم  شماره  860  شنبه  19 شهریور 1401  8 صفحه   15000 تومان

نخستین دو بیمار مبتال به اختالل پرخوری افراطی که با یک شیوه 
جدید تجربی جراجی شده اند، می گویند یک سال بعد از این 
درمان احساس کنترل بیشتری بر چیزهایی که می  خورند دارند، و 
موارد کمتر ولع به خوردن در آنها رخ می دهد... صفحه8

یک شیوه تجربی 
برای درمان اختالل 
پرخوری افراطی کودکان قرار است از ما خیلی چیزها را بیاموزند که یکی از آنها 

آگاهی به شرایط و حقوق خودشان است. آنها از طریق این آگاهی 
برخوردی متمدنانه با افراد و بنگاه هایی خواهند داشت که سعی 
می کنند در سکوت از نادانی افراد استفاده کرده و حقوق آنها را حیف 
و میل کنند. یکی از روش های آموزش به کودکان مشاهده والدینی 
است که با آگاهی به احقاق حقوق خود می پردازند... صفحه3

چقدر به حقوق مدنی 
خود واقف هستیم؟

وقتی که کلمه کلر را می شنویم، معموال ذهنمان خیلی سریع 
به سمت استخر شنا می رود. استخرهای شنا همیشه محبوب 
بوده اند اما استخرهای روباز در تابستان به یکی از شلوغ ترین و 
محبوب ترین مکان های تفریحی تبدیل می شوند... صفحه5

تابستان و محافظت 
از موها در برابر 
کلر آب استخر 

الگـوهای 
سوء استفاده 
هیجانی در 

رابطه عاطفی

چگونه ورزش سبب افزایش 
کیفیت خواب می شود؟ 

ورزش وخواب

در تعریف سوءاستفاده هیجانی باید گفت که 
»هرگونه نگرش و یا رفتار فیزیکی و یا غیرفیزیکی 

با هدف تحقیرکردن، تنببه، منزوی کردن و مطیع 
ساختن طرف مقابل برای کنترل وی و کنترل رابطه 
سوءاستفاده هیجانی محسوب می شود...صفحه2

»خواب« یکی از مهم ترین حاالت بدن است 
که با کاهش سطح هوشیاری و عملکرد اندام ها 
موجب بازیابی قوای از دست رفته بدن می شود 

تا انرژی الزم تقویت گردد. افراد بزرگسال 
به 7 تا 9 ساعت خواب شبانه نیاز دارند تا 

عملکردهای جسمی و ذهنی در طول روز 
به خوبی انجام شود...صفحه4

www.sa lamat . i r

بررسي استفاده ازکودکان 
به عنوان مدل در فضاهای مجازی

فرزندان خود را 
قرباني پدیده 
مدلینگ نكنید

صفحه3
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مشكالت گوش 
کودکان
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بیماری های عفونی شایع ترین مشکالت 
گوش و حلق و بینی کودکان است

بیماری های عفونی شایع ترین مشکالت 
گوش و حلق و بینی کودکان است
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در رابطه با بیماری های گوش و حلق و بینی 
اطفال دامنه وسیعی وجود دارد اما شایع ترین 
بیماری   های دستگاه تنفسی فوقانی در سنین 
کودکی، بیماری های عفونی هستند. به تدریج 
که سن باالتر می رود، عفونت ها اهمیت کمتری 
پیدا می کنند. نکته دیگر در مورد بیماری های 
گوش و حلق و بینی اطفال مشکالت مادرزادی 
است زیرا در سنین بزرگسالی چنین مشکالتی 
تشخیص داده  شده است. ابتال به تومورهای سر 
و گردن نیز جزء بیماری های این حوزه است 
اما در مورد کودکان به ندرت دیده می شود اما 
بعضی از تومورهای خوش خیم مثل آنژیوفیبرما 
در این سنین امکان بروز دارد. خوشبختانه در 
حال حاضر با پیشرفت های پزشکی امکان درمان 
و  تومورها  مادرزادی،  ناهنجاری های  عمده 

عفونت ها وجود دارد. 

اختالالت شنوایی مهم ترین مشکل در 
زمینه بیماری های گوش است

مهم ترین مشکل در زمینه گوش اطفال، ناشنوایی 
یا کاهش شنوایی است. این مشکل به خصوص 
در فرزندان خانواده هایی که زمینه ژنتیکی دارند یا 
ازدواج فامیلی داشته اند، بیشتر اتفاق می افتد. انجام 
بررسی سطح شنوایی در بدو تولد بسیار اهمیت 
دارد زیرا اگر بازتوانی شنوایی در سنین پایین 
صورت گیرد امکان رشد طبیعی گوش کودک 
وجود دارد اما اگر به تاخیر بیفتد، این امکان 
وجود نخواهدداشت. گوش ها همچنین ممکن 
است دچار عفونت شوند که شایع ترین عفونت 
گوش به خصوص در سنین 2 تا 6 سالگی، عفونت 
گوش میانی است زیرا قسمت داحلی گوش و 
شیپور استاش تکامل پیدا نکرده است که با درد 
شدید نیز همراه خواهدبود. البته کودکانی که 

به طور مکرر شنا می کنند، مستعد عفونت گوش 
خارجی هستند که دردناک است. عفونت های 
مزمن می تواند زمینه ساز پارگی پرده گوش در 
اطفال شود که اگر به موقع تشخیص داده نشود 
پایدار شده  و درمان مناسب صورت نگیرد، 
این،  بر  به جراحی خواهدبود. عالوه  نیاز  و 
عفونت خطرناک گوش میانی به نام کلستاتوم 
نیز سالمت گوش کودک را تهدید می کند. این 
عفونت خورنده است و می تواند منجر به از 
بین رفتن عصب فاسیال )عصب صورت(، آبسه 
مغزی و آسیب های دیگر می شود که امکان دارد 
مادرزادی باشد. یکی دیگر از آسیب های شایع 
در مورد کودکان مربوط به زمانی است که پس 
از توانایی حرکتی و راه رفتن، اجسام مختلفی را 
درون گوش یا بینی فرو می برند و آسیب ناشی 

از جسم خارجی اتفاق می افتد. 
گوش  مورد  در  نیز  مادرزادی  بیماری های 
ایجاد  یا  اسکین تگ  دارد.  وجود  کودکان 
ضایعه جلوی گوش، فیستول پری اوریکوالر 
یا وجود سوراخ جلوی گوش و ناهنجاری های 
گوش مانند عدم تشکیل الله گوش، برجستگی 
مادرزادی  بیماری های  این  جمله  از  گوش 

محسوب می شود. 

انحراف بینی در بعضی موارد نیاز به 
جراحی در کودکی دارد

شایع ترین مشکل در مورد بینی، عدم امکان تنفس 
است که می تواند به علت وجود توده ها، پولیپ و... 
باشد. مسلما اگر پولیپ در بینی کودک تشخیص 
داده شود، توجه به بیماری های سیستمیک مانند 
آسم و فیبروز سیستیک اهمیت دارد. تشخیص و 
درمان توده ها باید جدی گرفته شوند زیرا ممکن 
است تومور باشند که خوشبختانه این موارد نادر 
هستند. خونریزی بینی یا اپیستاکسی یکی دیگر 
از مشکالت شایع در مورد کودکان است که در 
فصل سرما یا زمانی که هوا گرم و خشک می شود، 
اتفاق می افتد. خونریزی بینی درمان ساده ای دارد 
و با مرطوب نگه داشتن محیط و استفاده از پمادها 
و محلول های مخصوص بینی کودک بهبود می یابد 

و نگران کننده نیست. 

کودکان نیز ممکن است دچار عفونت سینوس ها 
شوند اما سینوزیت مزمن در کودکان با سینوزیت 
حاد کامال متفاوت است. جراحی به عنوان اقدام 
درمان فوری برای سینوزیت مزمن مطرح نیست. 
سینوزیت مزمن ممکن است با لوزه سوم ارتباط 
داشته باشد و در اغلب موارد پاسخ به درمان خوبی 
با مصرف داروها دارد. در صورتی که درمان دارویی 
مؤثر نباشد ممکن است جراحی الزم باشد. باید در 
نظر داشت که گسترش عفونت از سینوس ها به 
چشم ها یکی از مشکالت شایع در این سنین است. 
علت گرفتگی بینی کودکان ممکن است انحراف 
تیغه بینی باشد. عمل جراحی انحراف تیغه بینی 
معموال در سنین 16 سال به بعد توصیه می شود اما 
اگر انحراف بینی کودک به حدی باشد که اشکال 
در اکسیژن رسانی و عدم رشد صورت اتفاق بیفتد، 
عمل جراحی در سنین کودکی الزم خواهدبود. 

کودک ممکن است جسم خارجی را وارد بینی 
کند یا در اثر بازی و برخورد با اجسام سخت یا 
به زمین افتادن دچار شکستگی بینی شوند که در 
این موارد معاینه با متخصص گوش و حلق و 
بینی برای درمان به موقع و مناسب ضروری است. 
مشکالت مادرزادی در مورد بینی نیز مطرح است 
که یکی از مهم ترین آنها عدم تشکیل سوراخ خلفی 

بینی است. 
عفونت های ساده در سنین پایین خیلی آزاردهنده 
است. ترشحاتی که در بینی کودک باقی می ماند، 
آزاردهنده است و نیاز است درمان مناسب برای 

بهبود این مشکل صورت گیرد.

بزرگی لوزه  ها و شکاف کام و لب 
مشکالت شایع دهان و حلق است

مهم ترین مشکل مربوط به دهان، عفونت ها 

هستند. آنژین چرکی یا ویروسی می تواند منجر 
به گلودرد شود که فقط در موارد چرکی شدن نیاز 
به درمان دارویی دارد و بقیه موارد خودبخود 
بهبود می یابد. اگر کودک شب ها با دهان باز 
می خوابد، نمی تواند از دهان تنفس کند، ُخرُخر 
دارد یا لوزه  ها مشکل دارد،  حتما نیاز به درمان 
است. در مورد حلق باید اشاره کرد که بزرگی 
لوزه ها شایع ترین مشکل است که باعث اختالل 
تنفس، بازبودن دهان هنگام خواب و عفونت های 

مکرر گلو و مجاری تنفسی است. 
مشکالت مادرزادی در مورد دهان نیز مطرح است 
که شکاف کام و لب شایع ترین این مشکالت 
است. در موارد خفیف تر می تواند باعث اختالل 

تکلم یا عدم کفایت اسفنکتر کام می شود. 

توده های گردن در اطفال غالبا 
ناشی از عفونت است

نیز  گردن  و  سر  در  بیماری ها  بعضی  بروز 
مانند  مادرزادی  مشکالت  است.  قابل انتظار 
تومورهای ناشی از عدم تکامل جنینی مطرح 
می شود که شایع ترین آنها کیست های برونکیال 
یا کیست  های لنفاوی سیستیک است که برای 
درمان نیاز به جراحی خواهدبود. ممکن است 
عصب صورت به طور مادرزادی فلج باشد. اما 
شایع ترین توده های گردنی در اطفال به دلیل 
ممکن  مشکل  این  می افتد.  اتفاق  عفونت ها 
است پس از هر سرماخوردگی ایجاد می شود 
که نگران کننده نیست. اما اگر بروز این توده ها 
تکرارشونده، پیشرونده، بزرگتر و با افزایش 
ترشح همراه باشد، الزم است از نظر بدخیمی های 

جدی باید موردبررسی قرار گیرد. 
مربوط  اطفال  مختص  بیماری های  از  یکی 
بناگوش است که  ناحیه  پاروتید در  به غدد 
این  می افتد.  اتفاق  غده  این  بزرگی  به دلیل 
مشکل خودمحدودشونده است و امکان دارد 
هر چندوقت کودک پس از ابتال به سرماخوردگی 
مبتال می شود و سپس بهبود می یابد که نیاز به 

درمان خاصی ندارد.

بیماری های عفونی شایع ترین مشکالت گوش و حلق و بینی کودکان است

مشکالت گوش کودکان
مهم ترین مشکل در زمینه گوش 
اطفال، ناشنوایی یا کاهش شنوایی 
است. این مشکل به خصوص در 
فرزندان خانواده هایی که زمینه 
ژنتیکی دارند یا ازدواج فامیلی 
داشته اند، بیشتر اتفاق می افتد. انجام 
بررسی سطح شنوایی در بدو تولد 
بسیار اهمیت دارد زیرا اگر بازتوانی 
شنوایی در سنین پایین صورت گیرد 
امکان رشد طبیعی گوش کودک وجود 
دارد اما اگر به تاخیر بیفتد، این امکان 
وجود نخواهدداشت

در تعریف سوءاستفاده هیجانی باید گفت که 
»هرگونه نگرش و یا رفتار فیزیکی و یا غیرفیزیکی 
با هدف تحقیرکردن، تنببه، منزوی کردن و مطیع 
ساختن طرف مقابل برای کنترل وی و کنترل 
رابطه سوءاستفاده هیجانی محسوب می شود.« 
سوءاستفاده هیجانی الگوهای خاصی دارند که سلطه را می توان 
مهم ترین مدل آن دانست. سلطه به معنای تالش برای کنترل 
شخص مقابل و اعمال اوست. شخصی که در رابطه  شیفته تسلط 
داشتن است نیاز دارد تمام اعمال مطابق هدف و خواسته او باشد 
و در نهایت برای رسیدن این منظور، به رفتارهای خاصی مانند 
محدودکردن، احساس مالکیت بیش از حد، تهدید به صدمه زدن، 

امر و نهی کردن، بدرفتاری و پرخاشگری دست می زند.
سرزنش ها و انتقادهای مداوم را می توان دومین مدل سوءاستفاده 
هیجانی دانست. وقتی یکی از طرفین رابطه با هر بهانه ای مدام 
است،  دیگری  کردن طرف  یا سرزنش  و  انتقادکردن  درحال 
رد پای سوءاستفاده هیجانی به وضوح در رابطه پیداست. این 
مدل از سوءاستفاده هیجانی باعث تخریب احساس ارزشمندی، 
اعتماد به نفس و عزت نفس فرد مقابل شده و در نهایت به 
ناخوشایندی درباره خود  او احساس  باعث می شود  تدریج 

و اعمالش پیدا کند.
توقعات غیر منطقی و بی پایان را می توان سومین مدل سوءاستفاده 
هیجانی در رابطه نام برد  . طبق این مدل، توقعات طرف سوءاستفاده 
گر هرگز پایانی ندارد و او از شریک عاطفی خود بیش از توانش 
را که می خواهد حق  آنچه  کند که  اذعان می  داشته و  توقع 
العمل های خلقی ناگهانی نیز می تواند  مسلم اوست. عکس 

یکی دیگر از مدل های سوءاستفاده هیجانی در رابطه باشند . این 
مدل با نشانه هایی چون رفتارهای متناقض، مانند ابراز محبت 
در یک روز و احساس تنفر و عصبانیت در روزی دیگر، خود 
را نشان دهد. در این مدل، یکی از طرفین رابطه ثبات رفتاری 
استرس  العاده سخت و  با چنین فردی فوق  ندارد، که رابطه 
زاست. در این شرایط طرف مقابل همیشه در ترس، پریشانی 
و اضطراب ببه سر می برد و نمی تواند هیچکدام از رفتارهای 
شریک عاطفی خود را قطعی بداند. چنین رفتارهایی بیشتر در 
به  معتادان  مانند  ندارند،  بر هشیاری خود  افرادی که تسلطی 
داروهای روانگردان، الکل و مواد مخدر بیشتر دیده می شود. 
طیف وسیع تر بی ثباتی در افرادی با اختالالت شخصیتی، مانند 

شخصیت های مرزی و دوقطبی دیده می شود. 
تمام مدل های اشاره شده زمانی به شدت آسیب زا خواهند بود 

که ویژگی های زیر را داشته باشند: 
1. استمرار یک یا چندالگوی سوءاستفاده هیجانی 

2. نبود نگرش سازنده در این رفتارها
۳.  بروز این الگوها با هدف تحقیر و تخریب شخصیت شریک 

عاطفی در موقعیت های مختلف
۴. نشان دادن این الگوهای رفتاری به منظور مسلط شدن بر رابطه 

و شریک عاطفی و کنترل او 
با بررسی این موارد در رفتار خود و شریک عاطفی تان می توانید 
برآورد کنید که آیا در رابطه عاطفی خود مرتکب سوءاستفاده هیجانی 
می شوید و یا مورد سوءاستفاده قرار می گیرید. با این حال، توجه 
داشته باشید که تشخیص دقیق این رفتارها و راهکارهای مقابله با 
آنها برعهده یک مشاور یا درمانگر با تجربه در این حوزه است. 

الگوهای سوءاستفاده هیجانی در رابطه عاطفی

 مژگان پوردل
دانشجوی دکتری 

مشاوره دانشگاه 
شهید چمران اهواز 

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت 
و استاد تمام دانشگاه تهران



اين روزها بازار تبليغات از 
طريق اينستاگرام به قدری 
حتي  افراد  كه  است  داغ 
از فرزندان خود نيز براي 
گرفتن اليك و تاييد بيشتر كمك مي گيرند. اما 
والدينی كه با هدف مدلينگ فرزندان خود در 
سايت هاي مختلف و اينستاگرام درآمدزايی 
می كنند، بايد توجه داشته باشند با اين كار 
كرامت  روانی،  آسيب هاي  از  به غير  خود 
فرزندشان را هم خدشه دار می كنند. در واقع 
به حساب  به نوعی كودک آزاری  اين كار 
می آيد؛ چون آنها با خدشه دار كردن روحيات 
كودک، درآمد كسب می كنند بنابراين طبق 
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اين 
موضوع مي تواند قابل پيگيری باشد. عالوه 
بر همه اينها بايد ببينيم اين كار چه تاثيری بر 
كودكان و آينده آنها دارد. در اين خصوص 
با دكتر مهديه صالحي، روان پزشك و عضو 
ايران  هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي 

گفت و گو كرده ايم.

گفت  می توان  آيا  دكتر،  خانم   :
می تواند  مدل  به عنوان  كودک  از  استفاده 
از مصاديق كودک آزاری به حساب بيايد؟
بله، چون کودک آزاری مدل ها و روش های 
زیادی دارد؛ از پرخاشگری و آزار کالمی و 
داد و بیداد گرفته تا اذیت های فیزیکی؛ اما 
شایع ترین نوع کودک آزاری، غفلت از توجه 
شناخت  بنابراین  است.  کودک  نیازهای  به 
است  مهمی  بسیار  نیازهای کودک موضوع 
از  برخورداری  توجه شود.  آنها  به  باید  که 
دنیای کودکانه، بازی کردن و رفتن به مدرسه 
از جمله نیازهایی است که حتما باید به آنها 
توجه شود. وقتی کودک را به هر شکلی از 
دنیایش دور می کنیم، در واقع به نوعی به او 
زور می گوییم و با خودخواهی های خود سعی 
می کنیم او را مطابق میل خودمان تربیت کنیم 
و پرورش دهیم. در این صورت اجازه رشد 
مهارت های ارتباطی با هم سن و ساالنش را 

از او سلب می کنیم. 

: اگر خود كودكان از مطرح شدن 
در فضاهای مجازی استقبال كنند باز هم 
كودک آزاری  نوعی  به  می تواند  كار  اين 

محسوب شود؟
خیلی  انجام  از  است  ممکن  کودک  خود 
کارها از جمله ساعت ها بازی کردن با وسایل 
الکترونیکی و گوشی های موبایل یا خوردن 
شکالت و بستنی هم لذت ببرد و از آنها استقبال 
کند ولی دلیل نمی شود انجام این کار ها به نفع 
او باشد. گاهی بدون اینکه خودمان بدانیم به 
گونه ای با بچه ها رفتار می کنیم که برای آنها 
ضرر دارد و به نوعی سالمت جسم و روان 

آنها را در معرض آسیب قرار خواهد داد. 
دنیای مجازی حتی برای بزرگساالن هم فضای 
امنی به حساب نمی آید، چه برسد به بچه ها 
که هنوز با بسیاری از مفاهیم آشنا نیستند و 
نمی توانند از خود مراقبت کنند. در واقع می توان 

گفت فضای مجازی تا قبل از 15 تا 18 سالگی 
فضای امنی برای بچه ها نیست و آسیبی که به 
آنها می زند در هر سنی متفاوت است. مثال 
امکان دارد کودکان در سنین پایین با دیدن 
صحنه های خشونت آمیز یا قتل و کشت وکشتار 
در تلویزیون یا فضای مجازی، آن را کامال 
واقعی تلقی کنند و همان قدر آسیب ببینند و 
ناراحت شوند که بزرگساالن در واقعیت و 
صحنه های واقعی از چنین اتفاقات ناگواری 

از آن آزار می بینند و وحشت می کنند. 
چنین برداشت هایی از طرف کودکان باعث 
می شود آنها دچار مشکالت زیادی از جمله 
بی خوابی، ترس و اضطراب شوند. چون روان 
آنها هنوز قدرت هضم و بررسی بسیاری از 
این مشکالت را ندارد. ضمن اینکه مدت ها 

وقت آنها را نیز خواهد گرفت.

فضاهای  در  كودكان  مدلينگ   :
مجازی چه آسيب هايی را متوجه آنها می كند؟
توجه داشته باشیم کودکان کار هم به نوعی 
قربانی خشونت و فقر هستند. موضوع مهم 
دیگر، حریم خصوصی و رضایت و اراده فرد 

است که هنگام انجام این کار و استفاده کودک 
به عنوان مدل در فضاهای مجازی و اینستاگرام 
توجهی به آن نمی شود. در واقع رضایت و 
اراده، حریم خصوصی افراد را مشخص می کند. 
با توجه به اینکه کودکان آگاهی و اراده کافی 
برای تصمیم گیری در این خصوص را ندارند، 
می توان اصل را بررضایت نداشتن آنها و در 
نتیجه بر نقض حریم خصوصی آنها گذاشت. 
در  کودکان  تصاویر  انتشار  گاهی  همچنین 
فضای مجازی باعث به خطر افتادن امنیت آنها 
می شود. چون ممکن است باعث سوءاستفاده 
برای  نیز  این موضوع  افراد شود که  بعضی 
کودکان بسیار آسیب زاست و زنگ خطری 
برای خانواده ها به شمار می رود که باید از 

آن آگاه باشند.
زمانی که تصاویر کودکان  خود را در فضای 
مجازی به اشتراک می گذاریم، در واقع وضعیت 
زندگی ما به اشتراک گذاشته می شود و حتی 
جاهایی که فرزند ما بیشتر رفت و آمد می کند 
هم می تواند شناسایی  شود. بنابراین افرادی که 
با سوءنیت در فضای مجازی حضور دارند 
می توانند به راحتی از آنها سوء استفاده کنند. 

عالوه بر اینها شاید کودکان نخواهند زمانی 
و  خود  والدین  با  یا  می خوانند  شعری  که 
اطرافیان گفت وگو می کنند تصویری از آنها 
منتشر شود. اما والدین به فرزندان خود پاداش 
می دهند تا شیرین کاری کنند یا شعر بخوانند 
تا آنها نیز بتوانند از این موضوع برای جذب 
مخاطب بیشتر در صفحه های مجازی خود 
این  در  بیشتری  دنبال کنندگان  و  ببرند  بهره 
فضاها داشته باشند. این موضوع باعث می شود 
کودک مهر طلب شود و فکر کند همیشه باید 
به دنبال جلب نظر دیگران باشد. کودکان با اینکار 
یاد می گیرند برای ابراز وجود خود نیاز به تایید 
دیگران و جلب توجه آنها دارند. به همین خاطر 
برای جلب بیشتر مهر و تایید دیگران دائم 
در تالشند. این یکی از مهم ترین پیامدهای 
منفی است که حضور کودکان به عنوان مدل 

با خود به دنبال خواهد داشت.

: ارتباط چنين كودكانی با همسن 
و ساالن خود به چه صورت خواهد بود؟

معموال بچه های دیگر که چنین کارهایی برای 
جلب توجه دیگران نمی کنند، حس خوبی به 

این کودکان ندارند و اغلب فاصله ای بین آنها 
با بچه های دیگر ایجاد می شود. بعضی از آنها 
احساس ضعف و ناتوانی می کنند، حال آنکه 
اعتماد به نفس کودکانی هم که حضور زیاد 
و پررنگی در فضاهای مجازی دارند، اعتماد 
بین  از  زود  که خیلی  است  کاذبی  نفس  به 
می رود و حتی باعث می شود در آینده وقتی 
نتوانند مانند قبل نظر دیگران را جلب کنند 
و مورد تایید آنها باشند ناامید و دل زده شوند. 
همچنین خودنمایی کودکان در قالب مد و 
مدلینگ باعث احساس خودشیفتگی در سنین 
باالتر می شود و اگر در آینده به هر دلیلی چنین 
باشد  نداشته  وجود  افراد  این  برای  امکانی 
ممکن است دست به اقدامات هنجارشکنانه 

و خطرناکی بزنند. 

: مدلينگ كودكان می تواند به عنوان 
استفاده ابزاری از كودكان مطرح شود؟

نمایش دادن کودکان امروزه معموال از زمان 
همه  والدین  بعضی  و  می شود  شروع  تولد 
لحظات رشد فرزندان خود را برای نشان دادن 
به دیگران ثبت و ضبط می کنند و در معرض 
دید همگان قرار می دهند. در واقع آنها به این 
صورت برای فرزندشان هویت سازی می کنند. 
این نوعی استفاده ابزاری از کودکان به حساب 
می آید. چون گاهی کودک، ظاهر و پوشش زیبا 
را به عنوان یک اصل باور می کند. درحالی که 

چنین باوری فاصله زیادی با واقعیت دارد.
آینده  به  نکنیم چیزی که می تواند  فراموش 
و  استعدادها  کشف  کند  کمک  کودک 
نمایش  که  در صورتی  اوست.  توانایی های 
دادن کودک، آن گونه که خودمان می خواهیم 

مانع از بروز خالقیت های او خواهد شد.

: مدلينگ كودكان می تواند باعث 
افزايش اعتمادبه نفس آنها شود؟

اغلب پدر و مادرها فکر می کنند وقتی مدام 
به فرزند خود بگویند زیبا و بامزه است و از 
او بخواهند کارهای بامزه انجام دهد اعتماد به 
نفس او بیشتر می شود؛ حال آنکه چنین عباراتی 
برعکس عمل می کند و باعث برداشت اشتباه 
کودک می شود. چون او فکر می کند دیگران 

تا زمانی که او زیباست و کارهای بامزه انجام 
می دهد او را دوست دارند. 

والدین باید به فرزندان خود این پیام را بدهند 
که آنها در هر صورت، دوست داشتنی هستند 
و دوست داشتن شان هم به هیچ چیز دیگری 
خود  فرزند  به  باید  والدین  نیست.  وابسته 
البته  است.  ارزشمند  که  کنند  خاطرنشان 
می توانند به چگونگی انجام کارها، فعالیت ها و 
همچنین ارتباط گرفتن او با هم سن و ساالنش 
نیز توجه داشته باشند. چنین توجهاتی است 
کودکان  نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  که 

خواهد شد.

: مدلينگ كودكان چه تاثيری در 
روابط آنها با والدين شان دارد؟

شاید کودکان ابتدا به واسطه ارتباط بیشتر خود 
با والدین شان از طریق نمایش در اینترنت، 
احساس بهتری داشته باشند و از این کار استقبال 
کنند. ولی موضوع مهم، ارتباط کودکان با پدر 
و مادرشان، کیفیت این رابطه و وقت گذاشتن 
صحیح و کارآمد با آنهاست، نه صرفا بودن 
در کنار یکدیگر. بنابراین شاید برنامه ریزی 
والدین برای چگونگی نمایش فرزندشان در 
فضای مجازی باعث شود وقت بیشتری با 
او بگذرانند اما این زمان نمی تواند به رشد 
کودک کمکی کند. ضمن آنکه ممکن است 
در آینده نیز کودکان از والدین خود شکایت 
داشته باشند که چرا چنین کاری کرده و به 
آنها اجازه نداده اند که بیشتر بازی کنند، تفریح 
از  بیشتر  نهایت  باشند و در  بیشتری داشته 

کودکی کردن خود لذت ببرند. 

نمايش  به  والدين  عالقه  ريشه   :
فرزندشان در فضاهای مجازی  رفتارهای 

چيست؟
همه ما نیاز به تایید و توجه دیگران داریم. این 
موضوع وقتی در حد طبیعی باشد مشکلی به 
موجود نمی آورد. اما وقتی تمام توجه و تمرکز 
ما متوجه جلب نظر و تایید دیگران باشد حتما 
پیامدهای منفی به دنبال خواهد آورد و باعث 

کاهش عزت نفس افراد خواهد شد. 
همچنین بسیاری از والدین آگاهی الزم را در 
این زمینه ندارند و فکر می کنند به نفع کودک 
است که مدام رفتارهای او را در صفحه های 
مختلف مجازی نمایش دهند. به همین خاطر 
اطالع رسانی دقیق و درست به والدین و باال 
بردن آگاهی آنها در سطح جامعه از راه های 
مختلف، الزامی است. پدر و مادرها باید آگاه 
شوند و بدانند استفاده از کودک به عنوان مدل 
و  نیست  کودک  نفع  به  مجازی  فضای  در 
نمی تواند باعث رشد و پیشرفت فرزندشان 

در آینده شود. 
در واقع ما هنوز یاد نگرفته ایم چگونه باید 
از اینترنت استفاده کنیم چون سواد و آگاهی 
کافی از آن نداریم و با خطرات احتمالی آن 
نیز آشنا نیستیم. بنابراین معموال نوع حضور 
مکان ها  گونه  این  در  نیز  ما  فعالیت های  و 

اصولی و صحیح نیست.

بررسي استفاده ازکودکان به عنوان مدل در فضاهای مجازی

فرزندان خود را قرباني پديده مدلينگ نكنيد 

کودکان قرار است از ما خیلی چیزها را بیاموزند 
که یکی از آنها آگاهی به شرایط و حقوق خودشان 
است. آنها از طریق این آگاهی برخوردی متمدنانه 
بنگاه هایی خواهند داشت که سعی  افراد و  با 
می کنند در سکوت از نادانی افراد استفاده کرده 
از  یکی  کنند.  میل  و  حیف  را  آنها  حقوق  و 
روش های آموزش به کودکان که بسیار موثرتر 
از سایر روش هاست مشاهده والدینی است که 
با آگاهی به احقاق حقوق خود می پردازند. در 
ماهی هستیم که عزای حسینی به ما یادآوری می کند که نباید زیر 
بار حرف زور برویم و باید مسیر خود و دیگران را روشن سازیم 
قطعا از این طریق هم می توان به کسب صواب و معرفت پرداخت.
کودکی را با آزمون های فرافکن مورد ارزیابی قرار داده بودم. این 
آزمون ها به کودکان کمک می کند تا اطالعات دقیق تری در مورد 
اعضای خانواده و احساس خود به آنها به درمانگر بدهند و از 
این طریق مسائل مهمی در روابط خانوادگی می تواند دستگیر 
درمانگران شود. در ادامه کار شرکت بیمه ای که طرف قرارداد این 
خانواده بود از آنها دستور پزشک و جواب بررسی را خواسته بود. 
در پاسخ به آنها نامه ای دادم و به طور محترمانه توضیحاتی دادم 
که جواب این آزمون را به عنوان اسرار پزشکی باید تلقی نمود 
و امکان ارسال آنها برای شما وجود ندارد و شما باید به دستور 
انجام آزمون و گواهی انجام آن بسنده کنید. چند روز بعد مورد 

مشابهی را دیدم که از شرکت دیگری بیمه خود را دریافت می کرد 
و باعث شد که فکر کنم زیاده خواهی انسان ها پایانی ندارد. آنها 
گفته بودند که پزشک معتمد آن شرکت بیمه فخیمه! باید کودک 

را ویزیت کند و لزوم پرداخت ها را تایید نماید. 
با شنیدن این صحبت ها برای پدر توضیح دادم که بردن کودک نزد 
پزشکان مختلفی که بعضا ارتباط با کودک را هم بلد نیستند، به 
فرزند شما آسیب می زند؛ به نظرم بهترین راه این است که شرکت 
بیمه گذار محترم بداند که شما به حقوق خود واقف هستید و اگر 
به این کار خود ادامه دهد حق دارید از شرکت بیمه شکایت کنید.
متاسفانه نمونه هایی از این دست که حقوق افراد ضایع می شود و 

وقتی کسی بخواهد پیگیری کند، برچسب می خورد در مملکت 
یا  باشید  دیده  را  جیران  سریال  هم  شما  شاید  نیستند.  کم  ما 
افرادی را بشناسید که این سریال را دنبال کرده اند و به ناگهان 
با قطع سریال مواجه شده اند، چیزی که به عدم اعتماد موجود 
مهمی  و  ساده  موارد  چنین  در  وقتی  می زند.  دامن  جامعه  در 
زیر  هستند  نوجوان  آنها  از  بخشی  که  حقوق مصرف کنندگان 
دادن  توضیح  مسئول  را  خود  هیچ کس  و  می شود  گذاشته  پا 
نمی بیند و فقط با صحبت در مورد وجود یک شاکی خصوصی 
بسنده می کنند، چگونه می توان به بچه ها گفت که ما هم قانون 

داریم و ارباب رجوع را تکریم می کنیم. در این ارتباط هم، ما 
ارباب رجوع افرادی هستیم که وقت گران بهای ما را با پخش 
عذرخواهی  به  نیازی  هیچ  و  می کنند  تلف  ناتمام شان  سریال 

صوری هم نمی بینند.
اعتماد، یک سرمایه بزرگ در جامعه محسوب می شود که متاسفانه 
کسی به آن بهایی نمی دهد و وقتی در این موارد اعتراضی هم 
بکنی، متهم می شوی که صدایت از جای گرم درمی آید و نمی بینی 
که مردم در چه شرایط سختی روزگار می گذرانند. اتفاقا در این 
شرایط است که ثبات و داشتن قانون اهمیت بیشتری دارد و مانع 
از آن می شود که کودکان و نوجوانان ما بالد کفر را مهد قانون و 

نظم بدانند و بگویند هر چه می کشیم از دین و دینداری است.
مورد  در  نوجوانان  عجیب  افکار  با  روزها  این  در  شما  راستی 
این روزها که بچه ها نمی خواهند دین خود  دین چه می کنید؟ 
را شناسنامه ای انتخاب کنند و دنبال اصولی می گردند که به ما 
از فلسفه  نادانی  با  را  یادآوری کنند که عمری  به عنوان والدین 
دین و دینداری سپری کردیم. حرف هایی که موجب دلخوری و 

دوری بیشتر بچه ها از والدین خود می شود.
پایان از یک رمان زیبا را برای شما می آورم که بر اهمیت  در 

آگاهی تاکید می ورزد.
»یادم افتاد که در زمان زنده بودن همیشه دوست داشتم در خواب 
بمیرم، االن از این آرزویم شرم می کنم. چقدر مسخره بود که 
دوست داشتم بمیرم بی آنکه متوجه مرگ شوم، دقیقا همان طور 
که همه عمرم زندگی کرده بودم بی اینکه متوجه زندگی بشوم.«

امیدوارم هر روز آگاهتر باشیم.
@frazand_e_man .با ما در تماس باشید

چقدر به حقوق مدنی خود واقف هستيم؟

 دکتر میترا 
حکیم شوشتری

فوق تخصص 
روان پزشکی 

کودک و نوجوان

اعتماد، يک سرمايه بزرگ در جامعه محسوب می شود 
که متاسفانه کسی به آن بهايی نمی دهد و وقتی در 

اين موارد اعتراضی هم بكنی، متهم می شوی که 
صدايت از جای گرم درمی آيد و نمی بينی که مردم 
در چه شرايط سختی روزگار می گذرانند. اتفاقا در 
اين شرايط است که ثبات و داشتن قانون اهميت 

بيشتری دارد و مانع از آن می شود که کودکان و 
نوجوانان ما بالد کفر را مهد قانون و نظم بدانند و 

بگويند هر چه می کشيم از دين و دينداری است

استفاده ابزاری از 
کودک برای جذب 

مخاطب بيشتر و اليک 
گرفتن از آنها باعث 

می شود کودک مهر طلب 
شود و فكر کند هميشه بايد به دنبال 

جلب نظر ديگران باشد. کودکان با اينكار 
ياد می گيرند برای ابراز وجود خود 

نياز به تاييد ديگران و جلب توجه آنها 
دارند. به همين خاطر برای جلب بيشتر 

مهر و تاييد ديگران دائم در تالشند. 
اين يكی از مهم ترين پيامدهای منفی 

است که حضور کودکان به عنوان مدل با 
خود به دنبال خواهد داشت

  يکتا 
فراهاني 
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چگونه ورزش سبب افزایش کیفیت خواب می شود؟ 

ورزش و خواب
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»خواب« یکی از مهم ترین حاالت بدن است 
که با کاهش سطح هوشیاری و عملکرد اندام ها 
موجب بازیابی قوای از دست رفته بدن می شود 

تا انرژی الزم تقویت گردد. 
تا  دارند  نیاز  شبانه  ساعت خواب   9 تا   7 به  بزرگسال  افراد 
عملکردهای جسمی و ذهنی در طول روز به خوبی انجام شود. 
بیدارشدن مکرر  بی خوابی های شبانه،  از  افراد  از  بسیاری  اما 
حین خواب یا خواب آشفته رنج می برند که این شرایط مانع از 
رفع خستگی می شود و بازیابی بدن در کسب قوای تحلیل رفته 

دچار مختل می شود. 
»ورزش«  یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در بهبود کیفیت 
خواب است که این تاثیرات مثبت از چند جنبه قابل بررسی 
است. ورزش و به طور کلی انجام هر نوع فعالیت جسمانی به  
خواب رفتن و مدت زمان خواب را تسهیل می کند و از طرفی 
به دلیل سوخت و ساز انرژی موجب تحریک هورمونی و تنطیم 

بهتر ریتم خواب و بیداری می شود. 

»ورزش«خوابعمیقراتسهیلمیکند
هورمون های رشد سلول ها که طی زمان ورزش ترشح می شوند 
بیشتری  فعالیت  تا  می دهند  ترمیم  فرصت  بدن  بافت های  به 
داشته باشند. این افزایش سطح هورمونی بر ریلکسیشن عضالت 
نیز تاثیر می گذارد و موجب می شود تا انرژی بیشتری ذخیره کنند. 
ورزش همچنین به کاهش دمای بدن حین خواب کمک می کند 
که برای دفع راحت تر ترکیبات سمی و مواد زائد جمع شده 

در بدن مؤثر است. 
انجام تمرینات ورزشی با شدت متوسط مانند دویدن که پس 
از انجام آن به سختی می توان صحبت کرد حالتی از خستگی 
جسمانی سالم را در بدن ایجاد می کند. در نتیجه پس از تمرین 
فرایند به  خواب رفتن سریع تر اتفاق می افتد و از طرفی تعداد 
بی خوابی  مانند  خواب  اختالالت  و  شبانه  بیدارشدن  دفعات 

نیز کمتر اتفاق می افتد. 
ورزش باعث ترشح هورمون هایی مانند دوپامین می شود که 

در احساس نشاط و آرامش بدن نقش دارد و برای کاهش سطح 
استرس، رهایی از افکار منفی و بهبود کیفیت خواب ضروری 
است. در واقع، زمانی که فرد آرامش ذهنی داشته باشد، خواب 

بهتری نیز خواهدداشت. 
براساس مطالعات علمی، انجام فعالیت ورزشی منظم به خصوص 
بر خواب عمیق تاثیر می گذارد. خواب عمیق مرحله ای از سیکل 
تاثیر  بیشترین  و  ندارد  بدن حرکتی  آن  که طی  است  خواب 

ترمیم کنندگی خواب در این مرحله اتفاق می افتد. اما برعکس 
مرحله ای از خواب که تحت عنوان REM شناخته می شود و 
با حرکات چشم، افزایش سطح تنفس و افزایش فعالیت مغز 
برای  عمیق  خواب  مرحله  خواهدبود.  کوتاه تر  است،  همراه 
بازیابی توان بدنی ضروری است اما تاثیرات آن زمانی مشخص 
می شود که بیش از 60درصد ظرفیت تنفسی حین انجام فعالیت 

ورزشی استفاده شده باشد.

»ورزش«دربهبوداختالالتخوابتاثیرمثبتدارد
برای  ورزشی  فعالیت های  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
بهبود آپنه خواب مفید هستند. آپنه خواب به حالتی اطالق 
می شود که حین خواب شبانه وقفه های تنفسی اتفاق می افتد 
که می تواند زمینه ساز ناراحتی های قلبی عروقی باشد. شدت 
ورزش  حین  حلق  عضالت  فعال شدن  به دلیل  عالئم  این 

می شود.  کاسته 
ورزش همچنین بر سندروم پاهای  بی قرار نیز تاثیر مثبت دارد. 
سندروم پاهای  بی قرار نوعی اختالل نورولوژیک است که فرد 
حین خواب به طور ناخودآگاه و مکرر پاها را حرکت می دهد 
و می تواند منجر به بروز احساساتی شبیه شوک الکتریکی شود. 
انجام تمرینات منظم ورزشی بیدارشدن مکرر حین خواب شبانه 

به دلیل درد را نیز کاهش می دهد. 
اولیه  بی خوابی  برای  ورزش  که  کرد  اشاره  باید  نهایت  در 
در  است.  مفید  نیز  دارد  مشکل  خواب رفتن  به   در  فرد  که 
مناسب  فعالیت جسمانی  بدن در طول روز  واقع زمانی که 
داشته باشد، افکار و دغدغه های ذهنی شغلی، خانوادگی و... 
می تواند خواب  از همین رو  و  می کند  رها  را  فرد  راحت تر 

داشته باشد. بهتری 
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

مانند  متوسط  با شدت  ورزشی  تمرینات  انجام 
دویدن که پس از انجام آن به سختی می توان 

سالم  جسمانی  خستگی  از  حالتی  کرد  صحبت 
را در بدن ایجاد می کند. در نتیجه پس از 

اتفاق  سریع تر  خواب رفتن  به   فرایند  تمرین 
بیدارشدن  از طرفی تعداد دفعات  و  می افتد 

نیز  بی خوابی  مانند  اختالالت خواب  و  شبانه 
می افتد اتفاق  کمتر 

کیفیت  بهبود  برای  ورزشی  و  جسمانی  فعالیت های  همه 
خواب مؤثر هستند و تاثیر بسیار بهتری در مقایسه با سبک 

زندگی بی تحرک دارند. اما با توجه به مطالعات و بررسی های 
نیز  متفاوتی  تاثیرات  مختلف  ورزشی  تمرینات  پزشکی، 

کیفیت خواب دارند:
 ورزش های توپی مانند والیبال، بسکتبال و فوتبال، تمرینات 
نیاز به توجه و روحیه  تقویت عضالت و ورزش هایی که 
رقابت دارند، خواب را به تاخیر می اندازند. این حالت ناشی 
از ایجاد احساس هوشیاری و تمرکز است که حین انجام این 

تمرینات ایجاد می شود. 
پیاده روی و دستگاه   تمرینات استقامتی مانند دویدن، 
پله نوردی یا اسکی واره در صورتی که با ریتم شدید باشد 

روند به  خواب رفتن را تسهیل می کنند. 
روز  طول  در  زیادی  مشغله های  فرد  در صورتی که   
دارد که منجر به افت انرژی و استرس می شود، بهتر است 
به فعالیت هایی مانند یوگا و پیالتس بپردازد. این تمرینات 
تاثیر مثبتی بر موقعیت و تقویت عضالت دارند. همچنین از 
آنجا که چنین ورزش هایی مبتنی بر تمرینات تنفسی است، 
به افزایش ریلکسیشن کمک می کند و روند به خواب رفتن 

همچنین کیفیت خواب را بهبودمی بخشند.

برای افزایش انگیزه و عالقه به انجام ورزش منظم در وهله اول 
تمریناتی انتخاب کنید که مورد عالقه است و از انجام آنها احساس 
خوشایندی ایجاد می شود. در حد امکان بهتر است با یک یا چند 
نفر از دوستان به تمرینات ورزشی پرداخت. نام نویسی در سالن 
ورزشی نیز به ترغیب و الزام برای مداومت به انجام تمرینات ورزشی 
منظم کمک می کند و در برنامه ریزی برای گنجاندن ورزش در امور 
روزانه مؤثر است. در فصول پاییز و زمستان که کمبود نور خورشید 
وجود دارد و طول روزها کوتاه می شود، به نظر می رسد که رعایت 
نظم تمرینات ورزشی مشکل است و احساس خستگی و کمبود 
انرژی بیشتر به وجود می آید. بهتر است 2 تا 3 جلسه تمرین ورزشی 
در هفته انجام شود و حتی االمکان تمرینات در فضای باز باشد تا 
کیفیت خواب شبانه بهبود یابد. مواجه با نور خورشید به تنظیم 
ریتم بیولوژیک بدن کمک می کند. نور خورشید در روزهای پاییز 
و زمستان عالوه بر بهبود کیفیت خواب، احتمال افسردگی فصلی را 

کاهش می دهد و فعالیت ورزشی نیز در بهبود خلق وخو مؤثر است.

چطور ورزش منظم را در برنامه زندگی بگنجانیم؟

خواب باکیفیت و کافی شبانه موجب پاکسازی مغز می شود و 
عملکرد اندام های بدن را تقویت می کند. در نتیجه این شرایط 
هوشیاری و تمرکز طی روز افزایش می یابد و زمانی که فرد به 
انجام تمرینات ورزشی مشغول است می تواند عملکرد جسمی و 
ذهنی بهتری داشته باشد. همچنین توانایی تمرکز نیز تقویت می شود 

و فرد توجه بهتری برای انجام تمرینات دارد. 
همچنین هنگام خواب مطلوب شبانه اطالعات بیهوده نیز از مغز 
حذف می شوند و اطالعات ضروری در حافظه ثبت می شوند. 
پس از خواب کافی شبانه حافظه نیز تقویت می شود و هماهنگی 
فعالیت های مختلف ورزشی بهتر صورت می گیرد. در چنین شرایطی 
ورزشکار توانایی بهتری برای تصمیم گیری درست دارد و در زمان 
استراحت نیز می تواند انتخاب های بهتری داشته باشد. همچنین 
باید توجه داشت ورزشکارانی که دچار کمبود خواب هستند 
در تصمیم گیری های خود بیشتر مستعد اشتباه هستند و احتمال 
بروز آسیب ها و جراحات در آنها بیشتر می شود. عالوه بر این 
زمانی که ورزشکار از خواب مطلوب شبانه برخوردار باشد، قوای 
بدنی تقویت می شود و سلول های بدن به خوبی قابلیت ترمیم پیدا 
می کنند. در مدت خواب شبانه رشد عضالت بهبود می یابد و فرد 
می تواند در تمرینات بعد ورزشی نیز عملکرد بهتری داشته باشد. 
به طور کلی برای تقویت عملکرد جسمانی باید وضعیت سالمت 
نیز در بهترین حالت باشد. از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر 

تقویت سیستم ایمنی، خواب مطلوب است که به پیشگیری از 
بیماری های شایع مانند سرماخوردگی و آنفوالنزا کمک می کند 
و همچنین در حفظ سالمت قلب نیز مؤثر است. برای تقویت 
متابولیسم بدن حین انجام تمرینات ورزشی نیز باید از آرامش 

طی خواب شبانه بهره مند شد.

خواب نیز بر عملکرد ورزشی تاثیر مطلوب دارد همه تمرینات ورزشی تاثیر مشابهی برکیفیت خواب ندارند

گرچه ورزش برای بهبود کیفیت خواب ضرورت دارد اما توجه 
به بعضی موارد برای تاثیر بهتر مهم خواهدبود. 

در وهله اول باید توجه داشت که تعادل بین خواب و ورزش 
حتما باید رعایت گردد تا هر یک دیگری را بهبود بخشد. خواب 
نامطلوب یا کمبود خواب باعث کاهش بهره وری و احساس خستگی 
می شود، عملکرد فیزیکی بدن را کاهش می دهد و تاثیرات نامطلوب 
فعالیت جسمانی مانند گرفتگی عضالت و التهابات را افزایش 
می دهد. از طرفی، عدم فعالیت جسمانی کافی به خصوص زمانی 
که فرد عادت به تحرک دارد می تواند بر خواب تاثیر بگذارد و 
عالوه بر اختالل در به خواب رفتن موجب بیدارشدن های مکرر 
طی خواب شبانه شود. انجام خیلی زیاد یا خیلی شدید تمرینات 
ورزشی نیز می تواند زمینه ساز اختالالت خواب شود. در واقع، 
به خاطر ایجاد گرمای شدیدی ناشی از انجام ورزش احتمال بروز 
آسیب های قلبی عروقی افزایش می یابد و منجر به حالت تحریک 

زیاد و گرمای درونی بدن می شود. 
برای اینکه تمرینات ورزشی بهترین تاثیر را بر خواب داشته باشد 

الزم است چند توصیه موردتوجه باشد:
 بهتر است برنامه ورزشی طوری تنظیم شود که بین تمرینات 

با زمان خواب حدود 2 تا 3 ساعت فاصله باشد. به عنوان مثال، 
10 کیلومتر پیاده روی در شب باعث می شود روند به خواب رفتن 
به تاخیر بیفتد مگر اینکه فرد عادت داشته باشد شب ها تا دیروقت 
تمرین کند. بهتر اینکه تمرینات ورزشی در ساعات صبح، ظهر 

یا بعدازظهر انجام شود. 
 برای اینکه دمای بدن کاهش یابد، توصیه می شود پس از ورزش 
دوش آب ولرم گرفته شود. این نکته به خصوص هنگام ورزش 
در ساعات پایانی روز یا در روزهای گرم تابستان اهمیت بیشتری 
دارد. این کار به بازیابی توان عضالت کمک می کند و احتمال درد 
و گرفتگی عضالت طی ساعات یا روز بعد را کاهش می دهد. 
 چرت کمتر از 90 دقیقه پس از انجام تمرینات ورزشی شدید 
و زمانی که فشار تمرینات مانند شرایط مسابقه وجود دارد، به 

بهبود خواب شبانه کمک می کند.
 پس از تمرینات ورزشی شبانه از خوردن غذاهای خیلی 
چرب باید پرهیز کرد زیرا غذاهای چرب و سنگین گوارش را 
مختل می کند و بر کیفیت خواب تاثیر می گذارد. بهتر است پس 
از تمرینات ورزشی متوسط تا شدید مقدار مصرف منابع نشاسته 

سبوس دار افزایش یابد.

تمرینات ورزشی خیلی شدید زمینه ساز اختالالت خواب می شود



5پوست و زیبایی
کراتین اخیرا به یکی از عوامل بحث برانگیز  ریزش موها تبدیل شده است 

ریزش احتمالی موها به دلیل استفاده از محصوالت کراتینه

گاهی اوقات پیش می آید که با مشاهده تعداد 
غیرعادی و زیادی از موهای گیرکرده در برس یا 
شانه به ریزش موها مشکوک می شویم، درحالی 
که گاهی اوقات هم ریزش موها را برای اولین بار 
با مشاهده توده بزرگی از موهای ریخته در کف 
حمام تشخیص می دهیم. در هر صورت، تجربه 
ریزش موها همیشه آزاردهنده است و فقط به 
تعداد کم شماری از افراد هم محدود نمی شود. 
بیشتر افراد از صحبت کردن درباره ریزش مو 
خجالت می کشند اما این مشکل واقعا می تواند 
پیامدهای منفی زیادی برای عزت نفس و احساس 
تندرستی عمومی داشته باشد. البته درمان های 
موثری هم برای مقابله با ریزش مو وجود دارند. 
اولین گام در مسیر درمان ریزش مو، تشخیص 
علت اصلی این اتفاق است. اگرچه عوامل مختلفی 
می توانند باعث ریزش موها شوند، اما اخیرا 
کراتین به یکی از عوامل بحث برانگیز در این 
زمینه تبدیل شده است. در این مقاله با چیستی 
کراتین، نقش بالقوه و احتمالی آن در ریزش 
موها، سایر علت های ریزش مو و راهکارهای 
پیشگیری یا درمان ریزش مو آشنا خواهیم شد. 

کراتین چیست؟ 
کراتین نوعی اسید آلی است که به تامین انرژی 
برای سلول های بدن و مخصوصا سلول های 
عضالنی کمک می کند. پس کراتین برای ساخت 
انرژی کاربرد دارد. درواقع کراتین ظرفیت های 
بدن را برای تولید سریع تر انرژی افزایش می دهد. 
این ماده به طور طبیعی در بدن ما وجود دارد 
و نقش مثبتی در سوخت رسانی به عضله ها بر 
عهده می گیرد. تصور می شود که کراتین برای 
ارتقای قدرت بدنی مفید است، حجم توده های 
عضالنی بدون چربی را بیشتر می کند و به عضله ها 
کمک می رساند تا در طول تمرین های ورزشی 

سریع تر بازسازی شوند. 
حدود نیمی از کراتین مورد نیاز بدن از طریق 
رژیم غذایی تامین می شود و حدود نیمی دیگر 
از آن هم در کبد و کلیه ها شکل می گیرد تا سپس 
برای استفاده به عضالت اسکلتی رسانده شود. 
حدود 95 درصد از کراتین در عضالت اسکلتی 
بدن ذخیره می شود و در حین فعالیت های بدنی 
مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار کمی از کراتین 
هم در قلب، مغز و دیگر بافت ها یافت می شود. 

آیا مصرف مکمل کراتین می تواند 
باعث ریزش موها شود؟ 

پاسخ دادن به این پرسش دشوار است. تا کنون 
هیچ یک از مطالعات علمی نشان نداده اند که 
کراتین باعث ریزش مو شده باشد. مطالعه ای که 
اغلب در این زمینه به آن ارجاع می دهند، یکی 
از مطالعات سال 2009 است. در این مطالعه، 
گروه کوچکی از 20 مرد تحت بررسی قرار 
گرفتند. میزان DHT )دی هیدرو تستوسترون یا 
نوعی از متابولیت تستوسترون( در بدن بعضی 
از آنان زیاد بود. درحالی که باال بودن این میزان 
می تواند باعث ریزش مو در بعضی از مردان 
شود، اما افراد حاضر در این گروه 20 نفره چنین 
مشکلی را گزارش نکردند. در طول مطالعه، 
این مردان از یک رژیم مکمل درمانی کراتین 
پیروی می کردند. در این رژیم ابتدا به مدت 
7 روز باید سطح باالیی از مکمل کراتین را 
مصرف می کردند و سپس مصرف دوز کمتری 
از کراتین را ادامه می دادند. نتایج نهایی نشان 
دادند که سطح DHT در دوره مصرف 7 روزه 
افزایش می یافت و در طول دوره بعدی بیشتر 
از حد اولیه باقی می ماند، درحالی که سطح 

تستوسترون هم تغییر نمی کرد. 
توجه به این نکته بسیار مهم است که محققان 

اساسا ریزش موها را در مشارکت کنندگان این 
مطالعه بررسی نکردند. بنابراین ما صرفا می توانیم 
تاثیر کراتین را بر سطح هورمون ها مشاهده کنیم. 
به همین دلیل هم پاسخ دادن به این سوال که آیا 
کراتین باعث ریزش مو می شود، واقعا دشوار 
است. به طور کلی هنوز به تحقیقات وسیع تر 
و دقیق تری درباره اثرگذاری کراتین بر سطح 
DHT نیاز داریم. در تحقیقات آینده باید به 
ارزیابی این مساله توجه کنیم که آیا افزایش 
DHT به واسطه مصرف مکمل کراتین واقعا 
در ریزش موها نقش کافی دارد یا نه؟ با توجه 
به اطالعات فعلی می توان گفت که هیچ یک 
از مطالعات علمی به طور قطعی نشان نداده اند 
که کراتین باعث ریزش مو می شود و درنتیجه 
محققان به وضوح این مساله را تایید می کنند که 
کراتین یکی از محصوالت ایمن برای مصرف 

تحت نظر پزشکان است. 

آیا کراتینه کردن موها می تواند 
باعث ریزش آنها شود؟

زیرا  امکان پذیر است  واقعا  بله چنین چیزی 
ترکیبات شیمیایی غلیظی در ساخت محصوالت 
کراتینه به کار می روند. این ترکیبات شیمیایی 
گاهی اوقات می توانند باعث سوختگی پوست 

سر یا تحریکات پوستی شوند، عالئمی مانند 
خارش پوست سر را به وجود بیاورند و حتی 
باعث ریزش موها شوند. بنابراین توجه داشته 

باشید که کراتینه کردن موها لزوما نمی تواند برای 
همه افراد مفید باشد. 

از  استفاده  به دلیل  موها  احتمالی  ریزش 
محصوالت کراتینه معموال سه علت اساسی 
دارد: وجود ترکیبات شیمیایی غلیظ و آسیب زا 
حساسیت پذیری  انتخاب شده،  محصول  در 
زیاد پوست سر یا استفاده از حرارت خیلی 
کراتینه.  محصول  از  استفاده  هنگام  زیاد 
از  کراتینه،  سازندگان محصوالت  از  بعضی 
ترکیبات شیمیایی خاصی مانند فرمالدهیدها 
در محصوالت خودشان استفاده می کنند که 
می تواند برای پوست سر و همچنین سالمت 
عمومی شما مضر باشند. پوست سر و موهای 

بعضی افراد نسبت به این ترکیبات مقاوم هستند، 
اما واقعیت این است که همین ترکیبات آسیب زا 
میان گروه  در  موها  باعث ریزش  می توانند 

خاصی از افراد شوند. 

سایر علت های ریزش مو 
همه ما ریزش موها را تجربه می کنیم و این 
اتفاق روزانه برای ما پیش می آید. بیشتر افراد 
روزانه ریزش 50 تا 100 تار مو را در یک چرخه 
طبیعی تجربه می کنند. این اتفاق معموال جلب 
توجهی ایجاد نمی کند زیرا موهای جدید نیز 
همزمان با همین روند رشد می کنند. ریزش مو 
زمانی اتفاق می افتد که موهای جدید جایگزین 

موهای ریخته شده نشوند. 
به طور کلی علت های مختلف و متعددی برای 
ریزش موها وجود دارند. ریزش موها معموال 
براساس قرارگیری چند عامل در کنار یکدیگر 
اتفاق می افتد که مهم ترین آنها عبارتند از ژنتیک، 
استرس،  هورمونی،  نوسانات  سن،  افزایش 
بیماری های مختلف مانند بیماری های تیروئید 
و کم خونی ناشی از فقر آهن. عالوه بر اینها، اگر 
مدل موی شما طوری باشد که فشار زیادی بر 
موها وارد کند یا باعث کشیدگی بیش ازحد آنها 
شود، با ریزش موی دائمی مواجه خواهید شد. 
رژیم غذایی نامناسب و بی کیفیت هم می تواند 

در ریزش موها نقش داشته باشد.  

 دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست و عضو هیئت 
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محصوالت کراتینه به کار می روند. 
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وقتی که کلمه کلر را می شنویم، معموال 
ذهنمان خیلی سریع به سمت استخر 
شنا می رود. استخرهای شنا همیشه 
محبوب بوده اند اما استخرهای روباز 
در تابستان به یکی از شلوغ ترین و محبوب ترین مکان های 
تفریحی تبدیل می شوند. براساس بیانیه های رسمی مرکز 
 ،)CDC( کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا
کلر می تواند به شکل مایع در چیزهای مختلفی وجود 
داشته باشد، ازجمله مواد سفیدکننده، آفت کش ها، آب 
استخرهای شنا و همچنین آب آشامیدنی. اما اگر کلر 
به گاز تبدیل شود، سمی خواهد بود و به خاطر رنگ 
زرد مایل به سبز و بوی تندش سریعا می توان آن را 
شناسایی کرد. گذشته از این مسائل، کلر دقیقا با موها 
چکار می کند؟ و مهم تر اینکه چگونه می توانیم از موهای 
این مقاله  برابر کلر محافظت کنیم؟ در  خودمان در 

می خواهیم به بررسی همین سواالت بپردازیم. 

کلر با موها چه می کند؟ 
درحالی که کلر افزوده شده به آب استخر برای ازبین بردن 
میکروب ها کاربرد دارد و این کار را هم به خوبی انجام 
می دهد، اما به هرحال کلر به معنای واقعی کلمه می تواند 
وضعیت پوست و موهای ما را تخریب کند. اما این 

تخریب و آسیب زایی چگونه اتفاق می افتد؟ 
1. تغییر رنگ موها: اگر از زبان آرایشگرتان شنیدید 
که تماس کلر با موهای رنگ شده شما باعث سبز شدن 
رنگ آنها می شود، این حرف اصال شوخی نیست. کلر 
می تواند باعث اکسید شدن سریع رنگ موها شود و حتی 
حالتی سبزرنگ در رنگ های روشن مو به وجود بیاورد 
که به سختی می توان برطرفش کرد. بنابراین کسانی که 
موهایشان را رنگ می کنند )مخصوصا رنگ های بلوند 
و روشن(، شدیدا در برابر تغییر رنگ موها به واسطه 

تماس با کلر آسیب پذیر هستند. 
کلر نوعی سفیدکننده محسوب می شود و درنتیجه می تواند 

مالنین طبیعی مو را تغییر دهد. عالوه بر این، کلر باعث 
می شود که فلزات و مواد معدنی مختلفی که درون آب 
وجود دارند، به درون ساقه های مو راه پیدا کنند و درنتیجه 
رنگی مابین زرد و سبز به موها بدهند. این تغییر رنگ 
به وضوح در موهای بلوند دیده می شود و همه دیگر افرادی 
که موهایشان را رنگ کرده اند هم در صورت تماس مکرر 

موها با آب کلردار باید منتظر تغییر رنگ موها باشند. 
2. خشکی موها: متخصصان بر سر این موضوع توافق 
دارند که کلر می تواند موها را خشک و کم آب کند. 
از  را  موها  طبیعی  می تواند چربی های  کلر  درواقع 
بین ببرد، درحالی که انعطاف پذیری و حالت پذیری 
مطلوب موها به واسطه همین چربی های طبیعی به وجود 
می آید. بنابراین وقتی که موها به واسطه تماس با کلر 
نهفته در آب استخر دچار خشکی و کم آبی می شوند، 
و  می کنند  پیدا  بیشتری  آسیب پذیری  و  شکنندگی 
مخصوصا هنگام حالت پذیری با استفاده از ابزارهای 

حالت دهنده حرارتی آسیب می بینند. 
3. تخریب درخشش موها: اگر درخشش و زیبایی 
موها برایتان اهمیت زیادی دارد، پس قطعا تماس موها 
با کلر آب استخر باعث ناراحتی شما خواهد شد. موها 
به واسطه تماس با کلر به راحتی درخشش و لطافت طبیعی 
خودشان را از دست می دهند زیرا این درخشش به خاطر 
چربی های طبیعی موها و پوست سر به وجود می آیند، 
درحالی که کلر مستقیما همین چربی های طبیعی را از 
بین می برد. پس تماس موها با کلر آب باعث می شود 

که موها حالتی مات و ناسالم پیدا کنند. 

ترفندهای ساده برای محافظت از موها 
در برابر کلر 

1. قبل از رفتن به استخر حتما موها را خیس کنید: 
به گفته متخصصان، خیس کردن موها قبل از ورود به 
استخر می تواند به محافظت از تارهای مو در برابر کلر 
کمک کند. درواقع هرچه آبرسانی به موها بهتر انجام 

بگیرد و هرچه موها مرطوب تر باشند، احتمال اکسید 
شدن موها به خاطر تماس با کلر هم کمتر می شود. بهترین 
راه برای جلوگیری از این اتفاق هم این است که مطمئن 
شویم کلر توسط موها جذب نمی شود. پس قبل از اینکه 
وارد استخر شوید، حتما موها را کامال خیس کنید. حتی 
بهتر است ابتدا از محصوالت نرم کننده مو استفاده کنید، 
موها را آبکشی کنید و بعد وارد استخر شوید. جدی 
گرفتن این نکته برای کسانی که ذاتا موهای خشک و 

آسیب پذیری دارند، بسیار مهم است. 
2. از نرم کننده بدون نیاز به آبکشی استفاده کنید: 
اگر ترفند شماره یک نتوانست به محافظت از موهای 
شما کمک کند، پس باید از محصوالت مناسبی برای 
این کار کمک بگیرید. به نظر متخصصان، نرم کننده بدون 
نیاز به آبکشی یا Leave-In می تواند سپر محافظتی 
باکیفیتی را در برابر کلر به وجود بیاورد. این نرم کننده ها 
در قالب های مختلفی به فروش می رسند، اما انواعی که 

برپایه اسپری ساخته شده اند، گزینه های بهتری برای 
استفاده قبل از ورود به استخر هستند. امولسیون مایعی 
که در این اسپری ها جای گرفته، یک الیه محافظتی 
قوی و اضافی را روی موها به وجود می آورد و امکان 
دسترسی کلر به کوتیکول ها را مسدود می کند. همین 
اتفاق باعث می شود که اساسا میزان جذب آب کلردار 

توسط موها تقریبا به صفر برسد. 
با توجه به اینکه نگرانی اصلی متخصصان در مورد تماس 
موها با آب کلردار به تغییر رنگ و خشکی موها برمی گردد، 
نرم کننده بدون نیاز به آبکشی اهمیت بیشتری می یابد، زیرا 
این محصول به طور کلی با هر دوی این مشکالت مبارزه 
می کند. به همین دلیل هم اگر قرار باشد محصول خاصی 
را برای محافظت از موها در برابر آب استخر خریداری 
کنید، نرم کننده بدون نیاز به آبکشی قطعا همان محصول 
مورد نیاز شما خواهد بود. توجه داشته باشید که بعضی 
از این محصوالت حاوی چربی ها یا روغن های طبیعی 
هستند و درنتیجه می توانند بهتر از موها محافظت کنند. 

پس هنگام انتخاب آنها حتما به این نکته دقت کنید. 
3. رساندن مواد مغذی به موها را جدی بگیرید: رساندن 
مواد مغذی به موها می تواند روندهای محافظت از موها 

در برابر کلر را تا حدود زیادی تغییر دهد و درواقع این 
محافظت را بسیار بهتر کند. روغن های طبیعی مانند 
جوجوبا و روغن نارگیل سرشار از مواد مغذی باکیفیت 
مانند اسیدهای چرب امگا-3 و ویتامین E هستند. این 
ترکیبات نه تنها به محافظت از موها کمک می کنند بلکه 
برای درمان خشکی موها هم اثربخشی خوبی دارند. با 
توجه به اینکه تماس موها با کلر باعث خشکی موها 
می شود، پس استفاده از محصوالت حاوی امگا-3 و 
ویتامین E برای موها می تواند فواید زیادی داشته باشد. 
4. بالفاصله بعد از خروج از استخر موها را بشویید و 
آبکشی کنید: همان طور که قبل از ورود به آب استخر 
باید موها را بشویید و خیس کنید، پس از خروج از 
استخر هم بالفاصله باید موها را بشویید و آبکشی کنید. 
پس هنگامی که از استخر بیرون آمدید، ابتدا به مدت 5 
دقیقه موها را با آب خالی آبکشی کنید و سپس از یک 
شامپوی مالیم برای شستن آنها استفاده کنید. پس از شامپو 
هم باید از یک نرم کننده سیلیکون دار کمک بگیرید. این 
ترفند چندمرحله ای می تواند به جدا کردن همه ذرات 
کلر از موها کمک کند و موهای شما را سالم و همچنین 
دارای رطوبت مطلوب نگه دارد. ضمن اینکه با این ترفند 
از سبز یا زرد شدن رنگ موها جلوگیری خواهید کرد. 
5. از کاله شنا استفاده کنید: بهترین راه برای محافظت 
تضمینی از موها در برابر کلر موجود در آب، جلوگیری 
کامل از تماس موها با آب استخر است. طبیعی است که 
برای دستیابی به چنین هدفی باید از یک مانع فیزیکی 
مانند کاله شنا استفاده کنید. اگر کاله شنای انتخاب شده 
کامال استاندارد و باکیفیت باشد، کامال از تماس 
آب استخر با موها جلوگیری می کند. استفاده از 
این کاله ها مخصوصا به کسانی توصیه می شود 
که به شیرجه زدن در آب استخر عالقه دارند. 
درست است که کاله شنا بخشی از لذت های شنا 
کردن را از بین می برد و همچنین جلوه ظاهری 
بدی به فرد شناگر می دهد، اما اگر اولویت شما 
محافظت کامل و بی نقص از موها در برابر کلر 
آب باشد، طبیعتا هیچ ابزاری به اندازه کاله شنا 

نمی تواند کاربردی باشد.

تابستان و محافظت از موها در برابر کلر آب استخر

شماره هشتصدوشصت   نوزده شهریور هزار و چهارصدویک

کلر می تواند موها را خشک و کم آب کند. 
درواقع کلر می تواند چربی های طبیعی موها 

را از بین ببرد، درحالی که انعطاف پذیری 
و حالت پذیری مطلوب موها به واسطه 

همین چربی های طبیعی به وجود 
می آید. بنابراین وقتی که موها 

به واسطه تماس با کلر نهفته 
در آب استخر دچار خشکی و 
کم آبی می شوند، شکنندگی 

و آسیب پذیری بیشتری پیدا 
می کنند و مخصوصا هنگام 
حالت پذیری با استفاده از 

ابزارهای حالت دهنده حرارتی 
آسیب می بینند
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صالحی   

  چگونه می توان از ریزش موها جلوگیری کرد؟ 

سبک زندگی می تواند تاثیر زیادی بر پیشگیری و همچنین درمان 
خانه  در  زیر  نکات  رعایت  با  بنابراین  باشد.  داشته  مو  ریزش 

می توانید موهای سالم تر و پُرتری داشته باشید:
از شامپوهای مالیم برای شستن منظم موها استفاده کنید: شستن 
منظم و به موقع موها به حفظ پاکیزگی موها و پوست کف سر 
منظم  مو می شود. شست وشوی  از ریزش  مانع  و  کمک می کند 
خطر ابتال به مشکالت پوستی و شکل گیری شوره سر را کاهش 
می دهد، درحالی که همین مشکالت می توانند به شکستن یا ریزش 

موها منتهی شوند. 
تحت نظر پزشک از ویتامین استفاده کنید: ویتامین A ترشحات 
سبوم را در پوست سر به سطح سالم و متعادل می رساند. ویتامین 
E هم گردش خون را در پوست سر تقویت می کند و از این طریق 
فولیکول موها را در وضعیت مولد نگه می دارد. ویتامین B هم به 

محافظت از رنگ طبیعی موها کمک می رساند. 
میزان پروتئین های باکیفیت را در رژیم غذایی افزایش دهید: گوشت های 

قرمز بدون چربی، ماهی، سویا یا دیگر منابع پروتئینی باکیفیت 
به ارتقای سالمت موها کمک می کنند و نقش مثبتی در کاهش 

ریزش مو دارند. 
پوست سر را با روغن های اساسی ماساژ دهید: کسانی که با مشکل 
ریزش موها مواجه می شوند، باید پوست سر خودشان را با استفاده 
از روغن های اساسی ماساژ دهند. این ماساژ باید چند دقیقه طول 
بکشد. ویژگی خاص این روغن ها این است که به فعال نگه داشتن 

فولیکول موها کمک می کنند. 
تعادل آب را در بدن حفظ کنید: حدود یک چهارم از ساقه موها 
را آب تشکیل می دهد. بنابراین تامین آب مورد نیاز بدن در طول 
روز برای حفظ تعادل آب در بدن و کمک به رشد موهای سالم 

ضروری است. 
از تماس مداوم موها با حرارت جلوگیری کنید: تماس مداوم موها 
آنها  به  یا حالت بخشی  کردن  برای خشک  ابزارهای حرارتی  با 
به هیچ وجه برای سالمتی آنها مناسب نیست. حرارت زیاد و مداوم 
به پروتئین موها آسیب می رساند، باعث تضعیف و شکنندگی آنها 

می شود و درنتیجه ریزش موها را به دنبال خواهد داشت.



سیل پدیده ای طبیعی و الزم است، 
اگر سیل نبود ما از بسیاری از چشم 
اندازهای زیبای زمین محروم بودیم. 
شکل گیری رودخانه ها و دره ها و 
همچنین پر شدن تاالب ها، حاصلخیزی خاک دشت ها 
از دستاوردهای طالیی سیل است. ایران از نظر اقلیمی 
کشوری است با آب و هوای قاره ای که چندین جبهه آب 
و هوایی در ساختار اقلیمی آن تاثیر دارد. از آستانه های 
اقلیمی در ایران بسیار گسترده و رخدادهای اقلیمی 
غیر قابل پیش بینی است. مردمانی که در فالت ایران 
زیست می کردند، خوب می دانستند که چگونه با این 
شرایط کنار بیایند. آنها با رعایت فاصله از رودخانه 
می توانستند نه تنها جان خود را حفظ بلکه از خسارت 

به اموال خود جلوگیری کنند. 
نگارندگان این یادداشت به کمک جدیدترین تصاویر 
ماهواره ای دو نقطه از سیل اخیر در امتداد رودخانه 
نمرود واقع در مزداران را بررسی و به نتایج شگفت 
انگیزی دست یافتند. در عکس های ماهواره ای تغییر 
شدید کاربری در بستر و حاشیه رودخانه نشانه محل 

آسیب پذیر بوده است. 
متاسفانه در سال های اخیر تجاوز به حریم رودخانه ها به 
شدت گسترش یافته است. ویالسازی، رستوران سازی، 
جاده سازی و انواع دخالت ها دستگاه های دولتی و 
شهرداری ها، دهانه رودخانه را تنگ کرده و باعث 
می شود که جریان آب رودخانه در زمان طغیان به 
سیالب مخرب تبدیل شود. عملیات آبخیزداری سازه ای 
به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مسیر رودخانه ها 
و آبراهه ها جهت کاهش خسارت سیل در ایران اجرا 
میگردد. عکس های ماهواره ای نشان می دهد که درست 
در باالی امامزاده داود چندین سد آبخیزداری ساخته 
شده بود. ولی سیل اخیر نشان داد که تعدد این سازه ها 
هم نتوانست مانع جریان سیلی شود که فقط حاصل 

حدود ۳۰ میلی متر بارندگی بود. 
باید بررسی کرد که چه اتفاقی افتاده و متولیان امرباید 
کارایی و نقاط ضعف این سیستم را به صورت جدی 
مورد نقد و بررسی قرار دهند. باید به این نکته توجه 
کرد که آبخیزداری واقعی باید بر جلوگیری از فرسایش 
خاک ، افزایش رطوبت خاک ، بهبود پوشش گیاهی در 

دامنه ها با کنترل چرا و حفظ و احیای ساختار طبیعی 
زمین، ایجاد بسترهایی برای نفوذ پذیری آب در کل سطح 
یک حوضه و حتی مطالعات اقتصادی و اجتماعی برای 
کاهش خسارت سیل و غیره متمرکز شود. لذا صرف 
تمرکز بر کارهای سازه ای در یک آبراهه یا رودخانه 
جهت ممانعت از سیل حتی می تواند نتیجه معکوس دهد.
بر اساس مشاهدات آخانی، در سیل ۱۳۸۰ در پارک 
ملی گلستان با شکسته شدن دو سد آبخیزداری، سیل 
تشدید و درست بالفاصله بعد از این دو سازه که منجر 
به آزادسازی حجم باالی رسوب و همچنین مصالح 
به کار رفته در آن سازه ها شده بود. این مواد رسوبی و 
مصالح همراه آن انرژی سیل را باال برده و هسته اصلی 
ویرانگری سیل را شکل داده است. گزارش های متعددی 
از شکسته شدن بندهای آبخیزداری در سیل های اخیر 
برای نمونه در کرمان و یزد وجود دارد که بایستی با 
دقت بیشتر هر کدام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
اما مساله اصلی که در همه سیل های ایران مشترک 

است، فرسایش شدید حوضه آبریز و دستکاری در 
ساختار هیدرولوژی مهمترین عوامل سیل هستند. این 
فرسایش ناشی از چرای بی رویه، تغییر کاربری بی رویه، 
جاده سازی های بی مورد، معدن کاوی، برداشت شن و 
ماسه از بستر و شیب های اطراف و از همه مهمتر 
تجاوز به حریم طبیعی رودخانه هاست. پوشش گیاهی 
حاشیه رودخانه ها به عنوان مهمترین عامل کنترل شدت 
جریان آب عمل می کنند. برداشت آب از رودخانه ها 
برای عملیات معدن کاری، باغدارای ها و رستوران های 
حاشیه رودخانه یا ویال ها باعث می شود که در فصل کم 
باران جریان رودخانه تضعیف شده و با افزایش بستر با 
مورد رسوبی دهانه رودخانه کوچکتر شده و در زمان 
سیل امکان جابجایی حجم باالی آب را نداشته باشد. 
نتبجه آنکه سیل های اخیر آینه تمام نمای دخالت 
انسان در رژیم رودخانه است. متاسفانه درک درستی 
از زیست بوم رودخانه در ایران وجود ندارد. متولی 
رودخانه های ایران وزارت نیروست که بیشتر نگاه 

بهره ورانه نسبت به رودخانه دارد. در حالی که رودخانه 
یک زیست بود پویاست که مانند شریان های حیاتی، 
با انتقال آب به حوضه آبریز باعث پایداری مسیر 
می شود و الزم است دولت جمهوری اسالمی ایران 
در مکانیسم مدیریت و حکمرانی رودخانه ها یک 

بازنگری اساسی و بنیادی داشته باشد. 
متاسفانه دستگاه های دولتی و گاهی شرکت های ذینفع 
در شرایط بحران به ارائه راهکارهای شتابزده – مانند 
سدسازی یا آبخیزداری سازه ای– اقدام  می کنند. توصیه 
ما به دستگاه های مسئول آن است که با فراخوان کلی 
به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از آنها دعوت شود تا 
به طور جداگانه به بررسی هر سیل پرداخته وسپس 
بر اساس نتایج علمی اقدام به باال بردن تاب آوری 
در مقابل سیل کنند. بدون انجام تحقیقات مناسب و 
مستقل، انجام راه حل های ضربتی و فوریتی  نتیجه ای 
جز اتالف بودجه و افزایش خسارت های جانی و مالی 

در سیل های بعدی نخواهد داشت.

محیطزیست شماره هشتصدوشصت   نوزده شهریور هزار و چهارصدویک6

 حسین 
آخانی

 مهدی معتق

تخریب سیل دستاورد رودخواری است 
گزارش سبز قاب سبز

ساالنهبیشاز۸میلیاردکیلوزبالهپالستیکیوارداقیانوسمیشود.
ازپالستیکهاییکبارمصرفخودداریکنیدودرصورتامکان

جایگزینهایپایدارتریراانتخابکنید.

باغدارانبریتانیاییمیگویندگرماوخشکیبیسابقهدربریتانیا
بهحدیرسیدهکهدرصورتتداوممیتوانمحصوالتیچون

انجیر،اناروهندوانهرابیرونازگلخانهعملآورد

دوسوماروپاهماکنونگرفتارخشکسالیاستکهاحتماالبدتریندوره
کمآبیازایننوعدر۵۰۰سالاخیراست.گزارشتازه»رصدخانه
جهانیخشکسالی«میگویدکه۴۷درصدقارهدرشرایط»هشدار«
قرارداردکهبهمعنیایناستکهدراینمناطقخاکخشکشدهاست.
۱۷درصددیگرهمدرحالتاحتیاطقرارداردکهبهمعنی»ظاهرشدن
نشانههایفشار«برپوششگیاهیاست.اینگزارشاخطارمیدهدکه
ایندورهکمآبیبهبرداشتمحصولوآتشسوزیهایطبیعیدامن
خواهدزدوممکناستدربرخیازبخشهایجنوبیاروپاتاچند

ماهدیگرادامهپیداکند.

وضعیتسداکباتانهمدانباگنجایش۳۶میلیونمترمکعبآب!

هرزبالهایکهبهزمینریختهمیشودقامتیکنفرراخممیکند.
ریختنزبالهعالوهبرزشتکردنسیمایشهرباعثمسدودشدن

جویهاومسیرهایآبسطحیوآبگرفتگیمیشود.

۳۰درصدمردمبیموقعزبالهرابیرونمیگذارند.زمانبیرون
گذاشتنزبالهافرادشاغلبرایشهرداریدردسرسازاست.

معاونسازمانمدیریتپسماندشهرداریتهرانازمشارکت۷۰
درصدیمردمدربیرونگذاشتنزبالهدرساعت۹شبخبرداد
وگفت:»مشکلدرجمعآوریزبالهراشهروندانیایجادمیکنند

کهبینساعت۷تا۱۲ظهرزبالهخودرابیرونمیگذارند.«

یادداشت سبز

در این بهار، به گوشه دیوارها، درز اسفالت ها در آنجا که بیش از حد 
لگدکوب نشده، به زمین های رهاشده  شهر، و به باغچه  ساختمان و 
گوشه و کنار بوستان های شهری در جاهایی که بیل و بیلچه  »وجین«کاران 
در کار نیست... بنگرید تا دریابید که »نبوغ« ژنتیکی گیاهان چه 
می کند! البالی بوته ها و درختچه ها، »مینای چمنی« روییده و با 
گل های طالیی اش دلربایی می کند؛ در جایی دیگر بوته  »خاکشیر« 
سرکشیده و غالف های ظریف اش را به رخ می کشد؛ در پای درختانی، 
»کالغک« با گل های بنفِش خوشه ای خودنمایی می کند؛ آن سوتر، 
»بارهنگ« با برگ های شمشیری در کنار »پنیرک« با برگ های گرد و پررنگ، چشم آدم 
صاحبدل را می رباید؛ هرجا که از چشم باغباِن پرپرکننده »علف های هرز« در امان بوده، 
»نیلوفر وحشی« و قاصدک ها به ُگل نشسته اند؛ و بر توده ای از خاکروبه که هیچ مهندس 
باغبانی نمی تواند گیاهی بر آن برویاند، دست معجزه گر طبیعت، بوته های نورس و ظریف 

»جارو« و »َکبَر« را از البالی قلوه سنگ ها و نخاله با نور و آسمان آشنا ساخته است!
چقدر باید کم ذوق باشیم که این گیاهان ریز و درشت را که هرکدام با طرحی 
بدیع، بی کمترین مراقبت انسانی، جلوه ای از تنوع زیستی را به نمایش گذاشته اند، 
»علف هرز« بخوانیم و ریشه کن کنیم. گیاهانی که خودبه خود در زمین های شهری 
می رویند، نمونه هایی از »گیا« )فلور / مجموعه گیاهان بومی یک منطقه( هستند و 
از سرمایه های طبیعی سرزمین به شمار می روند. این گیاهان در روند میلیون ها ساله  
تکامل، و در پی »انتخاب طبیعی«های بی شمار، با محیط سازگار شده اند. این سازگاری 
طبیعی، توانی ورای دانش کشاورزی و قوه  تصور ما به آن ها داده تا بتوانند در گرما 

و سرمای محیط و  دیگر شرایط سخت منطقه تاب بیاورند.
الزم است با نگاه مهربانانه به گیاهان بومی، در طراحی فضاهای سبز شهری بازنگری 
کنیم. در شرایطی که کشور مشکل تأمین آب دارد، فرصت دادن به این گیاهان می تواند 
مصرف آِب فضاهای سبز شهری را تا یک دهم کاهش دهد. می توان به جای بزک کردن 
بوستان  )پارک(ها با گل های درشت و برگ های پهِن آب بَر،  آن ها را با زیبایی وحشِی 
گیاهانی آراست که گل های ریز دارند و برگ هایشان با روش های پیچیده ای چون به 
کاربستِن کرک، تیغ، رنگ نقره ای و ذخیره سازی آب... با گرما و نور کورکننده  خورشید 
تابستانی، مقابله می کنند. همچنین باید نگاه مان به فضاهای باز شهر اصالح شود؛ به این 
شکل که زیبایی را در ناحیه ای خشک چون تهران، فقط در توده  همیشه سبز و انبوه نبینیم 
و توقع نداشته باشیم که در چنین اقلیم، در میانه تابستان هم گل و چمن داشته باشیم. 
بسیاری از گیاهان بومی ما، یاد گرفته اند که به خواب  تابستانه بروند؛ همان گونه بسیاری 
از گیاهان و بعضی جانوران در زمستان به خواب می روند تا آسیب پذیری و حساسیت 
خود را در شرایط سخت، کم کنند. در عوض می توانیم از نیمه  پاییز تا اواخر خرداد )نیم 

تا دوسوم سال!( فضای سبزی داشته باشیم که نیازی به آبیاری ندارد.
کشور ما غنای گیاهی خوبی دارد و در هر ناحیه می توان ُرستنی های بومی را شناخت 
و آن ها را به فضاهای شهری معرفی کرد. تجربه  شخصی خودم در چند باغچه تهران 
و کرج نشان داده که حتی در سال های کم بارش، فقط با فرصت دادن به رویش گیاهان 
خودرو، و با کاشت درختچه ها و درختانی مانند داغداغان، خرزهره، ارغوان، نسترن 
وحشی، دغدغک، مو و زیتون که کم وبیش بومی ناحیه های خشک ایران هستند، می توان 
آبیاری باغچه ی ساختمان را به اواخر بهار تا نیمه  پاییز، و آن هم حدودا هر ده روز یک بار، 
محدود ساخت. به این ترتیب، و با خودداری از کاشت چمن اصالح شده و گل های 
خارجی و غیروحشی، مصرف آب به حدود یک دهم آن چه که در بوستان های شهری 
یا باغچه های معمولی صورت می گیرد، کاهش می یابد. در آبیاری، با کاربست »روش 
کوزه ای« که یک شیوه  قدیمی ایرانی است، می توان درختان و درختچه ها را در اوج گرمای 
تابستان هم با اندکی آب و با زحمتی کمتر از روش شلنگ، سبز و شکوفا نگاه داشت.
جا دارد که شهرداری ها با برگزاری کارگاه های آموزِش »باغچه آرایی سازگار با محیط 

زیست«، فرهنگ کاهش مصرف آب و  استفاده از گیاهان بومی را ترویج کنند.

به گیاهان خودرو، سالمی دوباره باید کرد!

مساله اصلی که در همه 
سیل های ایران مشترک 
است، فرسایش شدید 

حوضه آبریز و دستکاری 
در ساختار هیدرولوژی 
مهمترین عوامل سیل 

هستند. این فرسایش 
ناشی از چرای بی رویه، 
تغییر کاربری بی رویه، 

جاده سازی های بی مورد، 
معدن کاوی، برداشت شن و 
ماسه از بستر و شیب های 

اطراف و از همه مهمتر 
تجاوز به حریم طبیعی 

رودخانه هاست. پوشش 
گیاهی حاشیه رودخانه ها 
به عنوان مهمترین عامل 
کنترل شدت جریان آب 

عمل می کنند

 عباس 
محمدی

مدیر گروه 
دیده بان کوهستان



پوستچربومواجههمستمربانورخورشیدزمینهسازمنافذبازپوستمیشوند

بهداشتومراقبتازپوستبرایبهبودمنافذبازپوستیضروریاست

  دکتر سیدمسعود داوودی/ دانشیاردانشگاهعلومپزشکیبقیها...

  دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »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.

: آقای دکتر، منافذ باز پوست به کدام تغییرات 
پوستی اطالق می شود؟

منافذ پوستی را باید روزنه یا منفذی خارجی دانست که 
محل خروج ترشحات غدد چربی پوست است. بنابراین 
منافذ باز جزو ویژگی های طبیعی پوست محسوب 
می شوند اما در بعضی افراد ممکن است بزرگ تر از 
حد معمول باشد و با چشم غیرمسلح نیز کامال دیده 
می شود. در موارد شدید این وضعیت منظره ای شبیه 
پوست پرتقال ایجاد می کند. منافذ باز پوست گرچه 
بیماری تلقی نمی شود اما از نظر ظاهری برای فرد 

آزاردهنده و ناخوشایند است. 
: بروز منافذ باز پوستی با نوع ساختار پوست 

ارتباط دارد؟
معموال کسانی که پوست چرب تری دارند، با منافذ باز 
بیشتری روی پوست صورت مواجه می شوند زیرا غدد 
چربی ساز پوست بزرگتر هستند. اگر دقت داشته  باشید 
کودکان تا پیش از سن بلوغ منافذ باز پوستی ندارند زیرا 
غدد چربی   ساز پوست پس از سن بلوغ و تحت تاثیر 
هورمون های جنسی به تدریج بزرگ می شوند و شروع به 
ترشح چربی می کنند. در نتیجه دهانه خروجی این منافذ 
نیز بازتر و بزرگتر شده و کامال دیده می شوند. معموال 
افراد از مشاهده منافذ باز پوست در سنین بزرگسالی 
شکایت دارند زیرا تا پیش از سن بلوغ این منافذ قابل 
 مشاهده نیست و بعد به تدریج نمود پیدا می کند. البته 
علت اینکه بعضی افراد چنین مشکلی ندارند نیز مربوط به 
خشکی پوست است زیرا زمانی که ترشح چربی پوست 
کم است، بازشدن منافذ چربی نیز کمتر اتفاق می افتد. 
: به جز چربی پوست چه تغییر دیگری در 

پوست با بروز این مشکل همراه است؟
یکی دیگر از دالیل بازشدن منافذ پوستی، ضخیم شدن 
تارهای موی صورت است که بیشتر در مورد آقایان 

تحت تاثیر  نیز  مورد خانم ها  در  البته  می کند.  صدق 
ترشحات هورمونی دوران بلوغ تا حدی ضخیم شدن 
نسبی موهای صورت اتفاق می افتد. از آنجا که غدد 
چربی ساز و پیازهای مو دقیقا در مجاورت یکدیگر قرار 
دارند، ضخیم شدن تارهای صورت نیز ارتباط جدی با 
بازشدن منافذ پوستی دارد. به این دالیل در آقایان منافذ 
پوستی بازتر دیده می شود اما نسبت به خانم ها نگرانی 
کمتری دارند و اکثر کسانی که برای رفع این مشکل به 

اقدامات درمانی توجه دارند، خانم ها هستند. 
: افزایش سن نیز در بروز منافذ باز پوستی 

تاثیر دارد؟
از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار در بروز منافذ باز پوستی 
که معموال با افزایش سن اتفاق می افتد، کاهش خاصیت 
ارتجاعی پوست است. در سنین نوجوانی و جوانی 
خاصیت االستیسیته یا ارتجاعی پوست بیشتر است اما 
به تدریج این حالت کمتر می شود. می توان در نظر گرفت 
زمانی که پوست کامال کشیده است، منافذ روزنه های 
پوست شل و کشیده نیست و وضوح کمتری دارد اما 
اگر پوست شل شود، دهانه منافذ شل تر و در نتیجه نمود 
بیشتری دارد. افرادی که مدت طوالنی در مواجهه با نور 
خورشید هستند، به تدریج خاصیت ارتجاعی پوست شان 
تحت تاثیر پرتوهای ماورای بنفش خورشید از بین می رود 

و منافذ پوستی بزرگتر و بارزتر می شوند. 
: آیا بروز منافذ باز پوستی می تواند با دیگر 

مشکالت پوستی مرتبط باشد؟
بروز جوش های غرور جوانی نیز عامل دیگری است 
که می تواند منجر به ایجاد منافذ باز و بزرگ روی 
صورت شود. کانون بروز جوش های غرور جوانی، 
غدد چربی ساز پوست است. التهابی که در این قسمت ها 
ایجاد و تکرار می شود و پس از اینکه در دوره ای به شکل 
جوش های فعال است بهبود می یابد، می تواند به  تدریج 

باعث تغییر اندازه خروجی منافذ پوستی شود و آناتومی 
این منافذ بزرگتر از حد طبیعی شود. 

به طور کلی منافذ باز پوستی در کسانی دیده می شود که 
در حال حاضر پوست چرب، موهای ضخیم صورت و 
آکنه دارند یا در مواجهه مستمر و طوالنی با نور خورشید 
هستند و دچار آسیب خاصیت ارتجاعی پوست شده اند یا 
اینکه تاثیر چنین شرایطی در گذشته، در حال حاضر به رغم 
اینکه پوست خشکی دارند، دچار این مشکل شده اند.

: اگر فردی در سنین بزرگسالی پوست شاداب 
و صاف داشته باشد ممکن است ناگهان دچار این 

تغییر پوستی شود؟
اتفاق دیگری که باعث می شود فرد به طور ناگهانی 
متوجه منافذ باز پوستی  شود و این تغییر نسبت به 
که  زمانی  است.  وزن  کاهش  آید،  به وجود  گذشته 
پوست به دلیل باال بودن وزن حالت کشیدگی بیشتری 
دارد، حالت صاف تری پیدا می کند و به نظر شاداب تر 
دیده می شود. اما با کاهش وزن، پوست جمع و تا 
حدودی چروکیده می شود که در نتیجه منافذ پوست 

نیز بازتر و بزرگتر می شوند. 
: آیا اقدامات درمانی در بهبود منافذ باز 

پوستی مؤثر است؟
منافذ باز پوست را می توان جزو خصوصیات طبیعی 
بعضی افراد دانست که ممکن است خوشایند نباشد و 
معموال افراد به دلیل جنبه ظاهری به متخصص پوست 
مراجعه می کنند. برای کنترل این منافذ، هیچ اقدام دائمی، 
اساسی و همیشگی وجود ندارد اما برای کاهش ظاهر 
پوست پرتقالی می توان از فرآورده هایی استفاده کرد که 
چربی سطح پوست را برطرف می کنند. در این زمینه 
بعضی فرآورده های قابض کاربرد دارند که منافذ چربی 
را منقبض می کنند و به طور موقت باعث کوچک شدن 
منافذ صورت و نامحسوس تر شدن آنها می شوند. البته 

برای تاثیر مداوم و موردانتظار نیاز به استفاده مکرر 
از چنین محصوالتی است. در بعضی افراد می توان با 
روش هایی مانند لیزر، میکرونیدلینگ و میکروابریژن این 
منافذ پوستی را بهبود بخشید. استفاده از این اقدامات باعث 
می شود به خاطر تحریک در بازسازی رشته های کالژن و 
االستین منافذ تا حدودی بهتر شوند و به مدت چند سال 
این حالت ایده آل حفظ شود. البته با افزایش سن نیاز به 
تکرار این اقدامات است تا نتیجه موردنظر باقی بماند. 
: آیا سبک تغذیه در بروز منافذ باز پوستی 

تاثیر دارد؟
تغذیه به طور خودبه خود ارتباط مستقیمی با بروز منافذ 
باز پوستی ندارد اما در افرادی که مستعد ابتال به آکنه 
هستند می تواند نقش تشدیدکننده داشته  باشد. بعضی 
افراد که زمینه آکنه دارند با خوردن شیرینی و شکالت و 
غذاهای آماده دچار آکنه شدید می شوند و می توان انتظار 
داشت که منافذ باز پوستی در این افراد نیز بیشتر باشد.

: شست وشوی پوست تا چه حد می تواند در 
بهبود یا تشدید منافذ باز پوستی مؤثر باشد؟

همان طور که اشاره شد بروز منافذ باز پوستی با چربی 
پوست ارتباط دارد. برخالف تصور استفاده از شوینده های 
قوی و شست وشوی مکرر صورت تاثیر معکوس در 
با  صورت  که  زمانی  دارد.  پوست  چربی  ایجاد 
شست وشوی زیاد و مکرر بخش زیادی از چربی را 
از دست می دهد، پوست خشک می شود و حسگرهای 
پوستی که حالت خشکی را دریافت می کنند باعث 
افزایش ترشح غدد چربی برای به تعادل رسیدن چربی 
پوست می شوند و در نتیجه به تدریج منافذ پوستی 
بارزتر از قبل به نظر می رسند. به طور کلی شست وشوی 
پوست باید با شوینده متناسب با ساختار پوست انجام 
شود و شست وشوی صورت با شوینده بیش از دو بار 

در روز توصیه نمی شود.

منافذ پوست به روزنه  های بسیار ریز روی پوست اطالق می شود که امکان 
تنفس سلول های پوست همچنین دفع چربی، عرق و سلول های مرده را فراهم 
می کند. منافذ پوست اساسا جزو ساختار طبیعی پوست است و نقش مهمی در 
حفظ سالمت پوست دارند اما گاهی اوقات این منافذ متسع می شوند و ظاهر 
ناخوشایندی روی صورت ایجاد می کنند. منافذ باز پوست غالبا در افراد دارای 
پوست چرب و روی گونه ها، بینی، چانه و پیشانی ظاهر می شوند و ممکن 
است با بروز جوش های سرسیاه نیز همراه باشند. زمانی که اصول بهداشت 
و مراقبت از پوست رعایت نشود، منافذ پوستی به دلیل تجمع چربی پوست و 
آلودگی ها معموال بزرگتر می شوند تا امکان خروج چربی بیشتر باشد. در چنین 
شرایطی آلودگی های بیشتری در این قسمت ها باقی می ماند و حتی ممکن است 
با التهاب پوست همراه باشد که نیاز به پاکسازی زودتر پوست خواهد بود.

بخار آب به بهبود منافذ باز پوستی کمک می کند 
یکی از مهم ترین اصول برای پاکسازی منافذ پوست، استفاده از بخار است. 
این کار را می توان با دستگاه بخور خانگی انجام داد و تاثیر آن به خاطر 
تسهیل خونرسانی است که به خروج آلودگی ها از منافذ پوست کمک 
می کند. حتی اگر دستگاه بخور در دسترس نیست می توان حوله ای روی 
سر انداخت و با فاصله بیست سانتی متری از ظرف آب داغ نگه داشت. 
افزودن اسانس های گیاهی متناسب با ساختار پوست به آب نیز می تواند 
در این زمینه مؤثر باشد. پس از 10 تا 15 دقیقه باید پوست را با آب سرد 
شست تا منافذ پوست جمع شوند. استفاده از پاک کننده های مالیم نیز 
توصیه می شود تا سلول های پوست امکان تنفس بهتر پیدا کنند. به طور کلی 
پوست هر روز صبح و شب باید کامال تمیز شود تا تعریق، چربی و دیگر 

آلودگی های سطح پوست برطرف گردد. رطوبت رسانی به پوست پس از 
پاکسازی نیز اقدام ضروری است و برخالف تصور حتی برای پوست های 
چرب نیز باید انجام شود. البته باید توجه داشت که نوع محصول متناسب با 
ساختار پوست باشد و برای پوست چرب از انواع رطوبت رسان های بدون 
چربی استفاده کرد. برای پوست  خشک الزم است کرم مرطوب کننده و 

برای پوست نرمال یا مختلط نیز لوسیون انتخاب شود.

پاکسازی جزو اصول مهم مراقبت از پوست است
پاکسازی پوست نیز یکی از اقدامات بهداشت و زیبایی است که عالوه بر 
تاثیر در جمع شدن منافذ پوستی به دفع آلودگی ها از این منافذ نیز کمک 
می کند. سلول های پوست هر روز در حال بازسازی هستند و اگر پاکسازی 
پوست انجام نشود، بخشی از سلول های مرده روی پوست باقی می مانند و 
باعث انسداد منافذ پوستی می شوند. پاکسازی پوست به دو روش فیزیکی 
و شیمیایی انجام می شود. پاکسازی فیزیکی روشی است که به کمک ماساژ 

پوست، سلول ها فرصت بازسازی پیدا می کنند و دفع آلودگی های پوستی 
از منافذ انجام می شود اما پاکسازی شیمیایی از طریق محصوالت پاک کننده 

است که آلودگی های سطح پوست را حل و از بین می برد. 
در مورد منافذ باز پوستی الیه بردارهای فیزیکی مؤثرتر است و می توان از 
کرم یا ژل های حاوی ذرات ساینده استفاده کرد که هنگام ماساژ پوست 
تاثیر بهتری در برطرف شدن سلول های مرده و آلودگی های پوست دارد. 
البته الیه بردار صورت باید کامال متناسب با ساختار پوست و مخصوص 
صورت باشد. معموال استفاده از الیه بردار هر هفته توصیه می شود اما برای 
پوست های حساس هر دو هفته کافی است. هنگام استفاده از الیه بردار ابتدا 
باید پوست را با آب گرم به آرامی شست وشو داد. سپس با مقدار کمی از 
محصول الیه بردار پوست ماساژ داده  شود اما نباید فشار زیادی به پوست 
برسد. استفاده از این محصوالت برای پوست اطراف چشم نیز مناسب 
نیست. در نهایت برای جمع تر شدن منافذ پوست الزم است صورت با آب 
سرد شسته  شود. استفاده از محصوالت رطوبت رسان پس از الیه برداری و 
پاکسازی پوست نیز ضروری است تا شادابی و لطافت پوست حفظ شود. 

ماسک صورت متناسب با مشکالت پوست باید انتخاب گردد
یکی دیگر از توصیه های مراقبت از پوست، استفاده از ماسک است که با 
مشورت متخصص پوست می توان یک تا سه نوبت در هفته استفاده کرد. 
انواعی از ماسک صورت که حاوی ترکیبات معدنی مانند کلسیم، سدیم، 
فسفر، مس، روی، سلنیوم و منگنز هستند برای جذب ترکیبات مضر پوست 
و جمع شدن منافذ پوستی مؤثر هستند. معموال باقیماندن ماسک حدود 10 

دقیقه روی پوست کفایت می کند و سپس پوست با آب سرد شسته  شود.

  دکتر آزاده گودرزی/دانشیاردانشگاهعلومپزشکیایران

نگاه متخصص پوست

اما  است  فیزیولوژیک  خصوصیات  جزو  پوستی  منافذ 
افراد تحت تاثیر عواملی مانند جنس پوست،  در بعضی 
ضخامت پوست، میزان چربی، بیماری های زمینه ای پوست، 
سابقه آکنه و... می تواند منجر به مشخص شدن این منافذ 
شود و حالت پوست پرتقالی پیدا کند. در چنین شرایطی 
معموال افراد به دلیل جنبه زیبایی نگران هستند و تمایل 

به اقداماتی برای بهبود ظاهر پوست دارند. 
اما باید توجه داشت که پیش از هر اقدام درمانی در مورد 
منافذ باز پوست باید معاینه توسط متخصص پوست صورت 
گیرد و شرح حال کامل گرفته  شود. اگر این وضعیت صرفا 
از نظر زیبایی برای فرد آزاردهنده است بعضی روش  های 
درمانی برای بهبود کاربرد دارد. بعضی از این روش ها، 
موضعی شامل کرم ها و سرم هایی است که متخصص پوست 
مانند  دستگاهی  درمانی  روش های  البته  می کند.  تجویز 
لیزرهای  میکرودرم ابریژن،  مزونیدلینگ،  میکرونیدلینگ، 
جوانسازی و فرکشنال نیز برای بعضی افراد پیشنهاد می شود. 
در انتخاب روش درمانی برای بهبود منافذ باز پوستی باید 
سن فرد در نظر گرفته  شود و خصوصیات پوستی مانند 
رنگ و جنس پوست موردتوجه باشد. همچنین پزشک 
باید فصلی که قرار است اقدام درمانی صورت گیرد را 
به دلیل میزان شدت مواجهه با نور خورشید مدنظر قرار 
دهد. انتظار فرد از نتیجه اقدام زیبایی نیز بسیار مهم است 
و راجع به تاثیر روش انتخابی و مزایا و معایب آن الزم 

است اطالعاتی به فرد داده  شود.

ماسک عسل و آبلیمو
از جمله ترکیبات طبیعی که می توان به عنوان ماسک استفاده 
کرد، عسل است. عسل به جمع شدن منافذ پوستی کمک 
می کند، تولید سبوم را کاهش می دهد و حالت درخشنده تری 
به  پوست می دهد. یکی از مزایای عسل این است که برای 
انواع پوست به خصوص پوست چرب و مختلط مفید است. 
در صورت تمایل به استفاده از ماسک عسل توصیه می شود 
به مقدار مساوی عسل و آبلیمو مخلوط شده و روی پوست 
صورت به جز اطراف چشم قرار گیرد. پس از 15 دقیقه 
باید پوست با آب ولرم شسته  شود و البته اگر احساس 
از روی صورت  است زودتر  بهتر  دارد  سوزش وجود 
بالفاصله  و  ماسک  این  از  استفاده  زمان  در  شود.  پاک 
پس از شستن پوست نباید درمعرض نور خورشید قرار 
گرفت زیرا لیمو باعث حساسیت پوست به نور می شود.

ماسک سفیده تخم مرغ و آبلیمو
سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین است، آنزیم آنتی باکتریال 
به نام لیزوزیم دارد و حاوی مولکول هایی است که تاثیر 
پاک  کنندگی دارند. آبلیمو نیز ضدعفونی کننده طبیعی است 
و به بهبود آکنه، جوش های سرسیاه و منافذ باز پوست 
کمک می کند. یک سفیده  تخم مرغ را خوب هم بزنید و 
روی صورت  را  ماسک  کنید.  اضافه  آبلیمو  قطره  چند 
استفاده  بشویید.  ولرم  با آب  دقیقه  از 15  بزنید و پس 
از این ماسک به جمع شدن منافذ پوستی کمک می کند. 

ماسک جوش شیرین
استفاده از جوش شیرین به برطرف شدن سلول های مرده 
پوست و شفافیت پوست کمک می کند. برای تهیه ماسک 
جوش شیرین، 3 قاشق مرباخوری جوش شیرین را با 1 
قاشق مرباخوری آب مخلوط کنید و پوست را به   آرامی 
با این مخلوط ماساژ دهید. پس از چند دقیقه پوست را با 
آب ولرم بشویید و کرم مرطوب کننده بزنید. جوش شیرین 
همانند الیه بردار عمل می کند، در بهبود جریان خون مؤثر 

است و منافذ پوستی را به خوبی تمیز می کند. 

ماسک گوجه فرنگی
استفاده از آب گوجه فرنگی برای کاهش منافذ باز پوستی 
توصیه می شود. گوجه فرنگی تاثیر آنتی اکسیدانی دارد و 
سرشار از ویتامین های A وC است. برای بهره مندی از 
این خواص، آب گوجه فرنگی را با تکه ای پنبه به آرامی 
روی پوست به خصوص بینی و چانه بزنید. پس از 15 
دقیقه صورت را با آب ولرم بشویید. البته می توانید کمی 

آبلیمو نیز اضافه کنید تا تاثیر ماسک بیشتر شود.

انتخابروشدرمانمنافذ
بازپوستبایدتوسطمتخصص
پوستارزیابیشود

بهترینماسکهایطبیعی
برایبهبودمنافذبازپوستی

»میزگرد پوست«در مورد منافذ باز پوست با حضور 
دکترسیدمسعود داوودی متخصص پوست، دکترآزاده گودرزی 
متخصص پوست و دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست 

منافذ باز پوست؛ نازیبایی 
یک خصوصیت طبیعی

منافذ پوستی به روزنه های ریز سطح پوست اطالق می شود که محل خروج ترشحات غدد 
چربی است. این منافذ روی پوست همه افراد وجود دارد و جزو خصوصیات طبیعی پوست 
است اما گاهی اوقات به دالیل مختلف مانند چربی زیاد پوست یا افزایش سن، به تدریج 
بزرگتر می شوند و ظاهر ناخوشایندی برای فرد ایجاد می  کنند. برطرف شدن این منافذ جزو 
مهم ترین علل مراجعه افراد به متخصصان پوست است که امروزه روش های مختلفی برای بهبود ظاهر پوست 
توصیه می شود. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان سالمت پرداخته ایم: »خانمی 25 ساله هستم که از 
حدود شش ماه پیش روی گونه هایم تعداد زیادی منفذ باز پوستی دیده می شود که حالت گودرفتگی دارد. 
این حالت خیلی برایم ناخوشایند است اما نمی دانم اقدامات درمانی پوست تا چه حد در بهبود این مشکل 

تاثیر دارد. در ضمن پوست سفید و چربی دارم. لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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شیوع آبله میمونی 
در اروپا را می توان 

ریشه کن کرد

جهانی  سازمان  مقامات 
بهداشت می گویند ریشه کن 
میمونی  آبله  شیوع  کردن 
است  امکان پذیر  اروپا  در 
کند  درباره  شواهدی  به  و 
شدن شمار موارد بیماری در 
اشاره  قاره  این  کشور  چند 

است. کرده 
به گزارش رویترز نشانه های 
کاهش  از  تشویق کننده ای 
مداوم هفته به هفته در موارد 
از  بسیاری  در  میمونی  آبله 
جمله  از  اروپایی  کشورهای 
پرتغال،  آلمان،  فرانسه، 
کند  نیز  انگلیس   و  اسپانیا 
شدن مشابهی در روند شیوع 
بیماری در برخی از بخش های 
آمریکا با وجود کمبود منابع 

واکسن مشاهده می شود.

منطقه   مدیر  کلوگ،  هانس 
این  در  ملل  سازمان  اروپای 
باره گفت: »به نظر ما می تون 
سرایت مداوم انسان به انسان 
آبله میمونی را در منطقه اروپا از 
بین برد. برای حرکت به سوی 
حذف بیماری.. الزم است ما 
تالش هایمان را به طور فوری 

افزایش دهیم.«
باوارین  واکسن  توزیع 
پیشگیری  برای  که  نوردیک 
است،  شد  تایید  هم  آبله  از 
عرضه  محدودیت  علت  به 
گرفته  قرار  تاثیر  تحت  آن 
سازمان های  گرچه  است، 
کشورها  در  بهداشتی  ناظر 
قدم هایی برای استفاده  بیشتر 
از ذخابر موجود برداشته اند.

سازمان های ناظر بهداشتی در 
اتحادیه اروپا و انگلیس از شیوه 
تزریق دوزهای کمتر واکسن 
داخل پوستی  صورت  به 
امکان  که  می کند  حمایت 
استفاده از یک ویال واکسن 
را برای پنج نفر فراهم می کند.
بهداشت  جهانی  سازمان 
کمبود  بر  عالوه  می گوید 
عرضه واکسن با توجه به این 
افراد  به  واکسن  رساندن  که 
می برد  وقت  شرایط  واجد 
می کشد  طول  هم  مدتی  و 
نظر  به  کند،  تاثیر  واکسن  تا 
اصلی  عوامل  که  می رسد 
شدن  کند  این  زمینه ساز 
بیماری  سریع تر  شناسایی 
بیماران  می شود  باعث  که 
ایزوله  را  خودشان  زودتر 
کنند و تغییرات رفتاری باشد.
 ۴۷۶۰۰ از  بیش  حال  به  تا 
آبله  بیماری  تاییدشده  مورد 
میمونی در ۹۰ کشور که سابقه 
آندمیک  یا  بوم گیر  شیوع 
بیماری دارند، از اوائل ماه مه 
)اوائل اردیبهشت( شناسایی 
جهانی  سازمان  است.  شده 
بهداشت شیوع آبله میمونی را 
یک اضطرار بهداشت جهانی 

اعالم کرده است.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 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 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  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 محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: موسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
  روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 09129243843

 تحریریه: 09129243843   مشترکین:09395693786
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک کالهک که الکترودهایی درون آن کار گذاشته 
شده است، تحریک های کوچک الکتریک به مغز 
وارد می آورد ظاهرا حافظه را در گروهی از سالمنان 

دست کم برای یک ماه تقویت کرده است.
به گزارش ان بی سی نیوز پژوهشگران می گویند 
این فناوری ممکن است روزی به صورتی که 
درمان خانگی برای بهبود حافظه برای کسانی 
درآید که در معرض خطر زوال عقل قرار دارند و 
اصالح رژیم غذایی یا سایر تغیبرات سبک زندگی 

برایشان به تنهایی کافی نبوده است.
کارشناسان می گویند در حالیکه میانگین طول 
عمر افراد در حال افزایش یافتن است،این رویکرد 
می تواند به وسیله مهمی برای حفاظت یا حتی 

تقویت حافظه در سالمندان تبدیل شود.
این بررسی جدید شامل ۱۵۰ فرد در سنین 
نورولوژیکی  اختالل  که  می شد   ۸۸ تا   ۶۵

)عصب شناختی( تشخیص داده نشده نداشتند.
پژوهشگران با استفاده از این کالهک یک جریان 
الکتریکی ضعیف را به مغزهای شرکت کنندگان 
وارد کردند و در همان حال از آنها خواستند 
که پنج فهرست شامل ۲۰ کلمه  را به خاطر 
بسپارند.  چهل نفر از افراد درمان بی اثر دریافت 
اما  بر سر گذاشتند،  آنها کالهک را  کردند- 

تحریک الکتریکی دریافت نمی کردند.

این بررسی نشان داد که در افرادی که برای 
چهار روز این تحریک الکتریکی را دریافت 
کرده بودند، کارکرد حافظه حدود ۵۰ تا ۶۵ 
درصد بهبود یافته است. این میزان بهبودی معادل 
به خاطر آوردن چهار تا شش کلمه بیشتر به 
طور میانگین نسبت به گروهی است که تحریک 
دروغین دریافت می کردند و به گفته کارشناسان 

این میزان بهبودی اثر کوچکی نیست.
این بررسی همچنین نشان داد که این مداخله 
می تواند هم حافظه کاری و هم حافظه درازمدت 
را تقویت کند. هر دو نوع این حافظه ها مهم 
هستند- اولی به ذخیره بیشتر اطالعات برای چند 
ثانیه تا چند دقیقه کمک می کند، مثال هنگامی 
که الزم است شمار تلفنی را به خاطر بسپاریم. 
حافظه درازمدت هم برای ذخیره اطالعت برای 

روزها، ماه ها و سال ها مهم است.
نکته مهم به گفته پژوهشگران این بود که افرادی 

که با بدترین وضعیت کارکرد شناختی وارد این 
تجربه شده بودند، بیشترین بهبودی را در حین 
این مداخله و یک ماه بعد نشان دادند و به این 
ترتیب ممکن است زمینه برای یک کارآزمایی 
بالینی در افراد مبتال به آلزایمر با این کالهک 

تحریک کننده فراهم شود.
این پژوهش هنوز در مراحل اولیه است. هنوز 
بررسی های بیشتری مورد نیاز است که تا تعیین 
کند آیا این اثرات مثبت می تواند بیشتر از یک 
ماه طول بکشد و نیز اینکه آیا این روش می تواند 
کارکرد حافظه را در افرادی که به خاطر بیماری های 
توانایی های  آلزایمر  مانند  تحلیل برنده عصبی 
شناختی شان کاهش یافته است، بهبود بخشد یا نه.
این فناوری محدودیت های خودش را هم دارد. 
این رویکرد نمی تواند مرگ سلول های مغزی 
را تصحیح کند، فرآیندی در میان افراد مبتال به 

بیماری های تحلیل برنده مغزی رایج است. 

کالهک مغزی که حافظه شما را دست کم برای یک ماه تقویت می کند

نخستین دو بیمار مبتال به اختالل پرخوری افراطی 
که با یک شیوه جدید تجربی جراجی شده اند، 
می گویند یک سال بعد از این درمان احساس 
کنترل بیشتری بر چیزهایی که می  خورند دارند، 
و موارد کمتر ولع به خوردن در آنها رخ می دهد.
به گزار ان بی سی رابین بالدوین ۵۸ ساله اهل سیتروی 
هایتز کالیفرنیا یکی از این بیماران می گوید: »من 
کامال از حمله های ولع خوردن خودم اطالع دارم. 
گاهی می توانم این حمله ها را متوقف کنم، نفس 

بکشم و بگویم نه.«
بالدوین به همراه لنا تالی ۴۸ ساله اهل شهر الک 
گرو کالیفرنیا پس از اینکه به درمان های دیگر برای 
رفع اختالالت ولع خوردن آنها پاسخ ندادند، این 

شیوه جراحی برای آنها استفاده شد.
یافته های مقدماتی درباره اثرات این جراحی که 
بخشی از یک بررسی مقدماتی است شامل شش بیمار 
 Nature Medicine خواهد بود در در ژورنال
منتشر شده است. این برای نخستین بار است که 
»تحریک عمقی مغز« برای درمان اختالل پرخوری 
افراطی استفاده می شود. جراحان در این بررسی 
وسیله ای در مغز بیماران کاشتند که توانست زمان های 
حمله پرخوری افراطی در این افراد را شناسایی کند 
و بعد با ایجاد یک تحریک الکتریکی کوچک به مغز 
مانع این حمله شود یا شدت آنها را کاهش دهد.
دکتر کای میلر، استادیار جراحی اعصاب در کلینیک 
مایو در روچستر مینه سوتا می گوید: »این حقیقت که 
چنین کاری را می توان انجام داد شگفت انگیزاست.«
دکتر میلر که در این پژوهش جدید دخالت نداشت،  
گفت: »این کار یک نوع جراحی مغز است و 
خطرات خاص خودش را دارد. اما این بیماران در 
طول زمان بهبود پیدا کردند و به حمالت پرخوری 

افراطی کمتری دچار شدند.«
برای بالدوین، این تغییرات تقریبا فوری بودند. 
او گفت: »درطول چند روز، می توانستم بگویم 
حمالت اشتیاق شدید به غذا خوردن تحت کنترل 
قرار گرفته اند. دیگر به طور مداوم به غذا خوردن 

فکر نمی کردم.« برای تالی مدت بیشتری طول 
کشید تا احساس کند اثری ایجاد شده است، اما 
پس از چند ماه احساس کنترل را به دست آورد. 
»گرچه بعید می دانم بتوانم به طور کلی خوردن 
کربوهیدرات ها را کنار بگذارم، اما االن رابطه بهتری 
با آنها دارم و انتخاب های بهتری انجام می دهم.«

شایع ترین  از  یکی  افراطی  پرخوری  اختالل 
 )eating disorder( اختالل های خورد و خوراک
است و شایع تر از دو اختالل خوردوخوراک دیگر 
یعنی اختالل »بی اشتهایی عصبی« و اختالل »جوع 
عصبی« است. افراد مبتال به اختالل پرخوری افراطی 
نمی توانند حتی پس از احساس سیری دست از 

غذا خوردن دست بردارند.
این بررسی که  دکتر کیسی هالپرن، سرپرست 
متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی 
اعصاب استرئوتاکتیک و کارکردی در مرکز پزشکی 
پن در فیالدلفیا است، این از دست رفتن کنترل 
در نتیجه سیگنال هایی در مغز است که به طور 

نادرست فرستاده می شوند. 

اینشیوهدرمانیچطورعملمیکند؟
یک وسیله شبیه ضربان ساز در حین جراحی 
زیر پوست سر کاشته می شود. بعد این وسیله 
که  مغز  از  منطقه ای  اکامبنس«،  »نوکلئوس  به 

نقشی اساسی در تجربه پاداش و رضایت دارد، 
متصل می شود.

هارپلن و همکارانش به طور خاص به مدارهای 
عصبی که به دو بخش کوچکتر مغز متصل می شدند، 
توجه داشتند: یکی بخش مغز که چگونگی کنترل 
»تکانه« )میل آنی( به غذا خوردن را بوسیله فرد 
را اداره می کند و بخش دیگری که مسئول کنترل 
اشتها است. وسیله کاشته شده در مغز این دو بیمار 
دو کار را انجام می دهد. یکی فعالیت مغز را ثبت 
می کند و می تواند پالس های الکتریکی کوچکی را 
به مغز بفرستد که به برطرف شدن میل شدید به 
غذا خوردن کمک می کند. هنگامی که این پالس 
الکتریکی فرستاده می  شود، حس فیزیکی خاصی 
ایجاد نمی شود، اما بیماران احساس می کنند که 
خلق وخویشان تغییر کرده است. در ابتدا این وسیله 
باید طوری برنامه ریزی شود که بتواند انواع فعالیت 
مغزی مربوط به میل شدید به پرخوری را شناسایی 
کند. برای انجام این کار این دو بیمار یک وسیله 
عصامانند دارای بار مغناطیسی را هنگامی که احساس 
پرخوری داشتند، روی سرشان حرکت می دادند و 
به این وسیله پیام می دادند که فعالیت مغزی در آن 
هنگام دارد ثبت می کند به میل شدید به خوردن مربوط 
است. در نهایت، وسیله کاشته شده در مغز می تواند 
به تنهایی چنین فعالیت های مغزی را رمزگشایی 

کند و در هنگامی که به نظر می رسد فرد احتماال 
می خواهد شروع به پرخوری پالس الکتریکی برای 

مهار این رفتار را می فرستد.
به گفته هالپرن، شش ماه بعد از کاشته و فعال 
شدن این وسیله، هر دوی این بیماران زن احساس 
کنترل بیشتری بر میل افراطی شان به غذا خوردن 
پیدا کردند و دیگر معیارهای تشخیصی مربوط به 

اختالل پرخوری افراطی در آنها وجود نداشت.
انتظار می رود داده های درازمدت تر در این باره 
بعدا آنالیز و منتشر شود. همچنین انتظار می رود 
دو بیمار دیگر در طول شش ماه آینده برای کاربرد 
این شیوه درمانی تحت عمل جراحی قرار گیرند. 
این بررسی در نهایت شامل شش بیماری می شود.
یک محدودیت یافته های فعلی هم این است که در 
بررسی دو زن به دست آمده است که خصوصیات 
جمعیت شناختی مشابه داشتند: دو زن میانسال و 

دارای اضافه وزن.
البته کارشناسان می گویند هنوز معلوم نیست که 
این یافته ها را تا چه حد می توان تعمیم داد و آیا 
این روش بر بیماران دیگر با خصوصیات متفاوت 

مثل با اندازه بدنی متفاوت هم موثر است یا نه.
همچنین این پژوهش نخستین استفاده از تحریک 
عمقی مغز برای کنترل میل شدید به خوردن نیست.
دکتر علی رضایی، جراح مغز و اعصاب و مدیر 
اجرایی انستیتو علوم اعصاب راکفلر در دانشگاه 
ویرجینیای غربی نیز در حال بررسی این شیوه برای 
درمان اختالل مصرف داروهای شبه افیونی هستند.

دکتر رضایی می گوید یافته های مربوط به استفاده 
از این شیوه برای درمان اختالل پرخوری افراطی 
با سایر بررسی ها مطابقت دارد که نشان می دهد 
تغییرات در فعالیت مغزی در افراد مبتال به سایر 
بیماری های عصب شناختی و روانپزشکی می تواند 
به درمان آنها کمک کند. دکتر رضابی افزود که 
ثابت کردن این یافته ها در بیماران دیگر مبتال به 
اختالل پرخوری افرطای و پیگیری کردن داده های 

درازمدت تر هم اهمیت دارد. 

یک شیوه تجربی برای درمان اختالل پرخوری افراطی

یک بررسی جدید نشان می دهد قرص ترکیبی 
چند دارویی »پلی پیل« احتمال بروز مشکالت 
قلبی-عروقی را در افرادی که قبال دچار حمله 

قلبی شده اند، کاهش می دهد.
به گزارش فاکس نیوز یافته های این بررسی که 
در در کنگره انجمن متخصصان قلب اروپا در 
بارسلونای اسپانیا اعالم شد، نشان داد مصرف 
این قرص میزان مرگ   ومیر ناشی از بیماری های 

قلبی عروقی را تا ۳۳ درصد کاهش می  دهد.
یافته های بررسی درباره این قرص ترکیبی که 
میلی گرم(،   ۱۰۰( آسپیرین  داروی  سه  حاوی 
داروی مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین به نام 
رامیپیریل )۲/۵، ۵ یا ۱۰ میلی گرم( و آتورواستاتین 
)۲۰ میلی گرم یا ۴۰ میلی گرم( است در ژورنال 

پزشکی معتبر نیوانگلند منتشر شده است.
نتایج این بررسی برای  به گفته پژوهشگران، 
نخستین بار نشان می دهد که »پلی پیل« می تواند  
مشکالت عودکننده قلبی-عروقی را در افرادی 

که از حمله قلبی بهبود یافته ا ند، کاهش دهد. 
این پژوهشگران همچنین می گویند علت این تاثیر 
مثبت این است که بیماران با این رویکرد ساده با 
استفاده از یک قرص حاوی چند دارو نسبت به 

مصرف جداگانه قرص ها در رویکردهای معمول، 
بهتر می توانند برنامه درمانی را رعایت و قرص ها 

را به طور منظم مصرف کنند.
به طور معمول، پس از اینکه یک بیمار از حمله 
قلبی بهبود پیدا می  کند، پزشکان چند دارو برای 
جلوگیری از عود مشکالت قلبی برای او تجویز 
می کنند که ممکن است شامل داروهای ضد پالکت 
برای جلوگیری از لخته شدن خون، داروهایی 
برای کنترل فشار خون و یک داروی پایین آورند 

چربی خون مانند یک داروی استاتینی است.
مشکلی که پیش می آید این است که کمتر از 
نیمی از بیماران به طور مداوم این برنامه درمانی 
را رعایت می کنند. گرچه بسیاری از بیماران در 
مدت بالفاصله پس از بیماری حاد قلبی مثال حمله 
یا انفارکتوس قلبی درمان را رعایت می کنند، پس 
از چند ماه اول میزان رعایت درمان افت می کند.
هدف دیگر این پژوهشگران این بود که از همان 
آغاز دوره بهبودی برنامه درمانی شروع شده باشد 
و اغلب بیماران در این بررسی مصرف این قرص 
ترکیبی ساده را از هفته اول حمله قلبی آغاز کردند.
این پژوهشگران می گویند رعایت درمان پس 
انفارکتوس میوکاردی حاد )حمله قلبی( برای 

پیشگیری ثانوی )جلوگیری از عود بیماری( اساسی 
است و پلی پیل که داروهای اساسی مورد نیاز این 
بیماران در آن ترکیب شده است، کارآمدی خود 
را در این باره ثابت کرده است. هنگامی بیماران 
پذیرش بیشتر در مصرف داروهای الزم داشته 
باشند، خطر عود کردن مشکالت قلبی-عروق 
یک  به صورت  فعلی  بررسی  می شود.  کمتر 
کارآزمایی بالینی بین المللی تصادفی شده شامل 
۲۴۹۹ بیمار از هفت کشور اروپایی بود که دوران 
بهبودی از حمله قلبی را می  گذراندند. بیماران به 
طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده پلی پیل و 
دریافت کننده داروهای استاندارد معمول تقسیم 
شدند. سن میانگین بیماران ۷۶ سال بود و شامل 

افرادی با سابقه فشار خون باال، دیابت و سیگار 
کشیدن می شد. در این بررسی میزان بروز چهار 
مشکل عمده قلبی-عروقی در این بیماران تجزیه 
و تحلیل شد: مرگ ناشی از علل قلبی-عروقی، 
سکته مغزی غیرمرگبار، انفارکتوس میوکاردی 
)حمله قلبی( غیرمرگبار و نیاز به انجام جراحی 

اضطراری بای پس شریان های کرونری قلب.
نتایج نشان داد که بیماران دریافت کننده قرص 
ترکیبی پلی پیل نسبت به افرادی که داروها را 
جداگانه دریافت می کنند، ۲۴ درصد کمتر در 
معرض این چهار عارضه قلبی-عروقی هستند. 
شمار مرگ ها هم در گروه دریافت کننده داروهای 
جداگانه در مقایسه با گروه پلی پیل کمتر بود: ۷۱ 
مرگ در برابر ۴۸ مرگ. بیماران گروه پلی پیل 
همچنین میزان باالتر پذیرش درمان را نسبت به 
گروه شاهد داشتند که ممکن است علت سودمندی 
بیشتر پلی پیل باشد. پلی پیل که درمان را ساده تر 
و پذیرش درمان را در بیماران بهبود می بخشد،  
همچنین می تواند بخشی از یک رویکرد درمانی 
جهانی برای کمکک به پیشگیری از عود مشکالت 
قلبی-عروق در بیمارانی باشد که دچار حمله 

قلبی شده اند.

قرص ترکیبی »پلی پیل« خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد

نقشه سالمت

افزایش موارد 
ابتال به کرونا در 

فارس/ ایسنا 

هرمزگان با کمبود 
شدید پزشک مواجه 

است/ ایسنا

دوربين سالمت 

یک خفاش میوه خوار در باغ وحش بریستول در انگلیس
PA     

آزمایش کووید در شهر تیان جین چین
AFP 

یک مامور بهداشتی در پکن با لباس محافظ در یک دکه آزمایش کرونا
AP                 

کارکنان گردآوری زباله پس از نخستین اعتصابشان در ادیبنوروی اسکاتلند 
توده های جمع شده آشغال را پاک می کنند.    گتی ایمجز

مناطق زیرآب رفته مسکونی در ایالت سند پاکستان پس ازباران های شدید موسمی 
AFP      

همکالسی یک دانش آموز ۱۰ ساله کشته شده فلسطینی در غزه گریه می کند.
           رویترز
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