
تاکید دکتر نسرین امیدوار 
متخصص تغذیه در پی انتشار 

خبر کاهش 40 درصدی 
مصرف ماهی در کشور

افزایش مصرف 
ماهی، در پی 

سیاست های حمایتی 
امکان پذیر است!

هر کسی در طول زندگی خود سعادت دیدن حیات وحش را ندارد و 
کمتر کسی را می توان پیدا کرد که انواع حیوانات از شیر و پلنگ و ببر 
تا انواع پرندگان و بی مهرگان و ماهی ها و دوزیستان و پرندگان نایاب 
را به جز باغ وحش یا تلویزیون در جایی دیده باشد... صفحه14

اگر نمرات کودک شما به طور غیرمعمولی افت می کند، الزم است 
حتما در اسرع وقت علت یا علل این قضیه را شناسایی کنید. درمورد 
علت یابی، حتما از خودش سوال کنید، با دقت به حرف هایش گوش 
دهید و درنهایت به عنوان یک حامی، از او حمایت کنید... صفحه11

معموال بیشتر افراد در طول زمستان و به دلیل سرمای هوا، تمایل 
شدیدتری به مصرف غذاهای سنگین و پرحجم دارند. از آنجایی 
که تمرکز سیستم گوارشی در روزهای سرد سال به منظور بهبود 
سوخت وساز بدن برای افزایش دمای بدن بیشتر می شود، بنابراین 
دستگاه گوارش در فصل زمستان می تواند عملکرد بهتری برای 
هضم و جذب غذاهای سنگین داشته باشد... صفحه7

تاکسیدرمی کتابخانه ای ماندگار 
از حیات وحش است 

تاکسیدرمی، هنر شکل 
دادن به پوست جانورمرده

نحوه برخورد با نوجوانی که 
انگیزه کافی برای درس خواندن ندارد

فعالیت فیزیکی و نقش مهم 
آن درموفقیت تحصیلی

در بهارکرونایی

سبزی های بهاری 
بیشتر بخورید!

شیوع بیماری کرونا عالوه بر مشکالت 
جسمانی، پیامدهاي روان شناختی زیادی مثل 

تحریک پذیري، اختالل خواب، افسردگی، 
اضطراب و همچنین پیامدهاي اجتماعی مانند 

احساس تنهایی، انزواي اجتماعی و ترس از 
آینده شغلی، مالی به دنبال دارد...صفحه6

طبق آمار و اخبار منتشر شده، افزایش دو برابری 
قیمت ماهی و میگو در کشور سبب کاهش 

مصرف 40 درصدی آن شده است. این موضوع 
خبر خوبی نیست...صفحه8

چرا این روزها مردان بیشتر به 
جراحی پالستیک رو آورده اند؟

جراحی پالستیک 
برای افزایش 

اعتماد به نفس  و یا 
فتن شغل مناسب!

داده های تاریخی به ما می گویند همیشه طی 
دهه های اخیر بیشتر جمعیت مراجعه کنندگان برای 
جراحی پالستیک را خانم ها تشکیل می داده اند اما 

امروزه تعداد مردان عالقه مند به اقدامات زیبایی 
آن چنان روبه افزایش است...صفحه13

 تاالسمی یکی از شایع ترین 
اختالالت خون شناسی مزمن 

و ژنتیکی در سطح جهان

عالئم افسردگی و 
اضطراب در بیماران 

مبتال به تاالسمی

با واکسیناسیون می توان از 
سرطان دهانه رحم حاصل از 

اچ پی وی جلوگیری کرد

ویروس پاپیلومای 
انسانی را بشناسیم و 
ازآن درامان بمانیم

پیامدهای اجتماعی و 
روان شناختي کووید-19 

سایه هاي 
سنگین کرونا

تاالسمی یکی از شایع ترین اختالالت 
خون شناسی مزمن و ژنتیکی در سطح جهان 

است که به دلیل هزینه درمان شامل تزریق منظم، 
بستری مکرر در بیمارستان و پیگیری پزشکی 

نه تنها برای بیماران و خانواده های آنها بلکه برای 
سیستم بهداشت عمومی هر کشور یک مشکل 

عمده بهداشتی به حساب می آید...صفحه3

کارشناسان عقیده دارند، به کمک واکسیناسیون به 
موقع و آزمایش های غربالگری می توان سرطان دهانه 

رحم را از بین برد. مطالعات نشان داده که این نوع 
خطرناک ویروس در حدود 90 درصد بیماران دارای 

سرطان دهانه رحم یافت می شود...صفحه4

www.sa lamat . i r سال هفدهم  شماره 794  شنبه  18 اردیبهشت 1400  16 صفحه   7000 تومان

کارشناسان از خطر خیز جدید 
کرونا ابراز نگرانی می کنند

آیا موج پنجم؛ 
موج هندی است؟  

صفحه2

اوگور شاهین و ازلم تورکی زوج آلمانی ترک تبار زندگی هایشان را وقف حوزه سرطان شناسی و بیماری های عفونی 
کردند و سال ها را به تحقیق درباره شیوه های ایمنی درمانی شخصی شده برای سرطان پرداختند اما شیوع کروناویروس 

جدید مسیر حرفه ای شان را تغییر داد.  پژوهش راهگشای نوزج در زمینه رمز های ژنتیکی تغییریافته آنها را به عنوان 
مغزهای متفکر پشت ساختن نخستین واکسن موثر ضدکروناویروس در معرض دید عمومی قرار داده است... صفحه10

یک زوج آلمانی تر ک تبار 
واکسن  کرونای فایزر/  بیو ان تک را ساختند

مغزهای متفکر پشت بزرگ ترین پیشرفت پزشکی در صد سال گذشته
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 واکسیناسیون در همه کشورهای جهان رایگان است
سالمت: سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاکنون واکسیناسیون نیمی از افراد گروه سنی 
باالی ۸۰ سال انجام شده است، گفت: »امیدواریم تا هفته آتی واکسیناسیون افراد باالی ۷۵ سال 

و ۷۰ سال و ۶۵ سال را انجام دهیم.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعالم این خبر افزود: »بعد از اتمام واکسیناسیون 
افراد باالی ۶۵ یا ۶۴ سال فاز دو تمام می شود و وارد مرحله فاز سوم تزریق واکسن کرونا می شویم 
که گروه ها و اقشار بیشتر جامعه را در بر خواهد گرفت.« وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بیش از 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد کشور شده است، گفت: 

»افزون بر یک میلیون و ۲۵۰ هزار دوز آن در سراسر کشور تزریق شده است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به اینکه ۴ شرکت کاندیدای تولید واکسن اسپوتنیک 
وی در کشور هستند، افزود: »۳ شرکت به طرف روسی معرفی شده اند و شرکت چهارم هم در 

حال معرفی به شرکت روس است.«
جهانپور ادامه داد: »دو شرکت ارزیابی مثبتی از زیر ساخت های فنی شان وجود داشته و یک 
شرکت وارد مدار تولید شده که ظرف چند هفته تا ۲ ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک وی 

تولید داخل کشور وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کووید-۱۹ خواهد شد.«
در حالی که مینو محرز در نشست خبری ستاد اجرایی فرمان امام در ۳ اسفند ۱۳۹۹ که برای فاز 
یک مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کرونا برگزار شد، با تاکید بر اینکه در یک همه گیری قرار 
داریم و در این شرایط کشورها موظف به توزیع رایگان واکسن هستند گفته بود: در این شرایط تمام 

کشورها باید واکسن رایگان در اختیار مردم قرار دهند و بحث هزینه واکسن اصال مطرح نیست.
و همچنین تاکید کرده بود، به ویژه کودکان باید از واکسن رایگان بهره مند شوند.

کیانوش جهانپور درباره واردات واکسن از طریق شرکت های خصوصی گفت: »تا این لحظه 
بیش از ۳۵ شرکت خصوصی مجوز یا نامه های الزم را برای مذاکره و واردات واکسن انجام 
داده اند که شاید ۱ تا ۲ مورد از آنها توانسته باشند تا حداقل خرداد ماه توافقاتی را با برخی 
شرکت ها یا فروشندگان عمده واکسن در دنیا داشته باشند.« به گزارش ایرنا، جهانپور در پایان 
تصریح کرد: »اما تا این لحظه وارداتی از سوی شرکت های  بخش خصوصی نداشته ایم و سازمان 
غذا و دارو ۳۵ مجوز موردی را صادر کرده است.« باید دید ایران با باز گذاشتن دست شرکت های 

خصوصی برای واردات واکسن، بدعتی برای ارائه واکسن پولی به وجود می آورد؟

خبــر

اساس  بر  داد،  گزارش  ایسنا 
نتایج یک مطالعه که به تازگی در 
آمریکا انجام شده، پادتن )آنتی 
بادی( کرونا تا یک سال پس از 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در 
قابل  و  می ماند  باقی  فرد  بدن 

است. تشخیص 
نمونه های  آزمایشات  این  در 
سابق  بیمار   ۲۵۰ خون 
قرار  بررسی  مورد  کووید-۱۹ 
متخصصان  و  است  گرفته 
تمامی  بدن  که  شده اند  متوجه 
بیماران بستری شده قبلی و ۹۵ 
درصد از بیمارانی که کار آنها 
است،  نکشیده  بیمارستان  به 
دارای پادتن کرونا بوده  است.
پزشکان می گویند سطح پادتن 
و شدت  با سن  افراد  بدن  در 
کرونا  ویروس  با  شدن  درگیر 
ارتباط داشته و افراد باالی ۶۵ 
کووید-۱۹  بیماری  که  سال 
کرده  تجربه  را  سخت تری 
باالتری  پادتن  سطح  از  بودند 

بودند. برخوردار 
اخیر  یافته های  حال  عین  در 
نشان می دهد افراد زیر ۶۵ سال 
خفیف تر  گونه های  به  مبتال  و 
بدون  توانسته اند  که  بیماری 
پیدا  بهبود  بیمارستان  به  نیاز 
و  پایین تر  پادتن  سطح  کنند، 

داشته اند. متغیرتری 
متخصصان می گویند در افرادی 
کووید-۱۹  به  مبتال  قبال  که 
واکسن،  شده اند  خفیف 
نسبت  طوالنی تری  محافظتی 
بدن  خودِ  طبیعِی  پادتن  به 

ایجاد خواهد کرد.
در مطالعه انجام شده از مجموع 
۲۵۰ فرد مبتال، ۵۸ نفر پیشتر در 
بیمارستان بستری شده بودند و 
۱۹۲ نفر نیز به دلیل عالئم خفیف 

بودند. یافته  بهبود  در خانه 
نشریه  در  تازه  تحقیق  نتایج 
منتشر   »medRxiv« پزشکی 

شده است.

پیشتر  یورونیوز،  گزارش  به 
سطح  بر  مطالعه  یک  نتایج 
پادتن بیش از ۳۰ هزار نفر از 
شهروندان کشور ایسلند نشان 
داده بود که سطح پادتن بیماری 
کووید-۱۹ در بدن بیش از ۹۰ 
درصد مبتالیان به ویروس کرونا 
و  یافته  افزایش  ابتال  از  پس 
ثابت  بهبود  از  پس  ماه   ۴ تا 

است. مانده 
این در شرایطی است که مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
افراد  به   )CDC( آمریکا  در 
که  داده  هشدار  شده  واکسینه 
ابتالی  پایین  احتمال  وجود  با 
آنها به بیماری کووید-۱۹ باید 
احتیاط کنند چرا که می توانند 
از  عالئمی  هیچ  داشتن  بدون 
ابتالی به ویروس، ناقل آن به 

باشند. افراد  دیگر 

پادتن کرونا 
تا یک سال پس از ابتال 
در بدن باقی می ماند

خبـــر

زالی درباره راه پیشگیری از این سناریوی 
رعایت   »قطعا  است:  کرده  تاکید  هم  تلخ 
شیوه نامه  ها  و فاصله گذاری همچنان به عنوان 
بهترین شیوه برای پیشگیری از این بیماری 
قلمداد می شود. از سوی دیگر درخواست 
افزایش  و  پیوسته  واردات  ما  مشخص 
سرعت واردات واکسن به کشور است تا 
واکسیناسیون با سرعت بیشتری محقق شود. 
این میزان واکسن کرونا که تاکنون با تالش 
وزارت بهداشت وارد شده است، کفایت 
نمی کند. قطعا برای کاهش قطعی مرگ و 
میر باید قبل از بروز خیزهای جدید کرونا، 

واکسیناسیون را افزایش دهیم.«
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
شیوع  به خطر  نسبت  نگرانی  ابراز  با  هم 
موج ها ی تازه کرونا، تاکید کرده است: »نگرانی 
اصلی ما از ویروس آفریقایی بیش از باقی 
انواع ویروس کرونا است زیرا  تجربیاتی که 
در عرصه بین المللی مشاهده می شود ویروس 
آفریقایی حتی از ویروس هندی و برزیلی 
از جهش های پیچیده تر و مقاومت بیشتر در 
مقابل درمان برخوردار است. این ویروس 
فعال در مقابل واکسن ها از مقاومت بیشتری 
برخوردار است، ولی آنچه از مردم درخواست 
می شود فقط و فقط رعایت  شیوه نامه ها و 

دستورالعمل های بهداشتی است.«
قرارگاه  دبیر  پرست،  دین  بابک  همچنین 
از بسیج همه  نیز  با کرونا  عملیاتی مقابله 
دستگاه ها اعم از کشوری و لشکری برای 
مقابله با ورود ویروس جهش یافته کرونای 

هندی خبر داده است.
ویژه  به  و  قرمز  مناطق  دقیق تر  کنترل 
از  جلوگیری  برای  کشور  شرقی  مرزهای 
ابالغ  هندی،  نوع  کرونای  ویروس  ورود 
از  جلوگیری  برای  بهداشتی  دستورالعمل 
شیوع ویروس جهش یافته هندی حداقل 
تا عمق ۲۰۰ کیلومتری داخل خاک کشور، 
کنترل بهداشتی ملوانان هندی و پاکستانی، 
توقف کامل هرگونه نقل و انتقال مسافر از 
کشور هندوستان، تعلیق همه پروازها ازهند 
و پاکستان و همچنین کنترل دقیق تر مناطق 
جمله  از  کشور،  شرقی  مرزهای  اطراف 
مهم ترین اقدامات قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا برای مهار کرونای جهش یافته هندی 

اعالم شده است.
از سوی دیگر، سعید نمکی، وزیر بهداشت 
هم در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور نسبت به خطر شیوع 
ویروس موتاسیون یافته هندی، هشدار داده 
روسای  به  خطاب  بهداشت  وزیر  است. 
داده  دستور  پزشکی،  علوم  دانشگاه ها ی 
استان های  مرزهای  کنترل  »گزارش  است: 
شرقی، جنوب شرقی و همچنین مرزهای 
از  ورودی  پروازهای  و  جنوب  دریایی 
طور  به  هندوستان  و  پاکستان  کشورهای 
مستمر و روزانه به دفتر اینجانب گزارش 
شود. همچنین در همه استان هایی که اتباع 
اول  از  پاکستان  و  هندوستان  کشورهای 
فروردین تاکنون وارد شده اند، سریعا با ثبت 
PCR مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت 
ضرورت، فوری قرنطینه شوند. همان گونه که 
قبال ابالغ شده است، باید نمونه های دوره ای 
بیماران به خصوص آنهایی که به سرعت 
به سمت وخامت می رود، گرفته  حالشان 
شود و جهت بررسی از نظر موتاسیون به 
انستیتو پاستور، آزمایشگاه دانشکده بهداشت 

و آزمایشگاه مرجع طرف قرارداد معاونت 
پژوهشی ارسال شود.«

آیا خطر شیوع کرونای هندی را 
باید جدی گرفت؟

در حال حاضر نوع غالب ویروس کووید-۱۹ 
در ایران، نوع جهش یافته انگلیسی است که 
به موج چهارم کرونا منجر شده است. برخی 
کارشناسان نگران هستند که با فروکش کردن 
موج چهارم کرونا، دوباره موج جدید بیماری 

با نوع جهش یافته هندی آغاز شود.
محمدحسین شریعتی، داروساز و محقق تولید 
واکسن در گفت وگو با سپید به ویژگی ها ی 
اشاره می کند  یافته هندی  ویروس جهش 
و می گوید: »هنوز اطالعات دقیق و کاملی 
درباره کرونای جهش یافته هندی وجود ندارد. 
تحقیقات درباره این نوع جهش یافته همچنان 
ادامه دارد. یکی از مهم ترین نکاتی که درباره 
کرونای هندی مطرح می شود این است که 
قدرت سرایت آن بسیار باالست. حتی افرادی 
که در گذشته به کرونا مبتال شده اند، نسبت 
به ابتال به این نوع جهش یافته هندی مصون 
بدن  در  تولید شده  پادتن  درواقع  نیستند. 
افرادی که قبال به کرونا مبتال شده اند، توان 
تشخیص و مقابله با کرونای هندی را ندارد.«
او خاطرنشان می کند: »گفته می شود که نوع 
جهش یافته هندی، توان باالیی برای فرار از 
سیستم ایمنی بدن دارد. پادتن ها ی تولید شده 
کرونا در بدن افرادی که قبال مبتال شده اند، 
بی اثر می شود و فرد در برابر کرونای هندی، 
آسیب پذیر خواهد بود. با این وجود، بر اساس 
برخی تحقیقات علمی که تاکنون منتشر شده 
است، خطر کرونای هندی بیشتر از کرونای 
انگلیسی گزارش نشده است. به همین دلیل، 
می توان سناریویی شبیه موج شیوع کرونای 

انگلیسی را تصور کرد.«
شریعتی با اشاره به خطرات موج تازه کرونا، 
هشدار می دهد: »حتی اگر کرونای جهش یافته 
هندی، وضعیتی شبیه موج چهارم کرونا در 
ایران ایجاد کند، در آن صورت نظام سالمت 
با بحران جدی مواجه خواهد شد. اگر پس 
از پشت سر گذاشتنخیز چهارم کرونا، دوباره 
وارد موج تازه ای از بیماری شویم، در آن 
بهداشتی،  ارائه دهندگان خدمات  صورت 
فرسایش  با  تشخیصی  و  درمانی  دارویی، 
کاری سنگینی مواجه خواهند شد. هر موج 
کرونا حدود دو ماه طول می کشد. اگر قرار 
باشد دوباره کشور وارد یک موج دو ماهه 
فرسایشی شود، در آن صورت بخش قابل 
توجهی از توان کادر ارائه خدمت، افت خواهد 
کرد. در آن شرایط هم نیروی انسانی فعال 

در نظام سالمت آسیب می بیند و هم سطح 
کیفی ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا، 

کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد.«
او تصریح می کند: »بحث امروز این نیست 
که آیا خطر کرونای هندی، کمتر یا بیشتر 
از انواع جهش یافته دیگر است یا نه، بلکه 
بحث اصلی این است که اگر کرونای جهش 
یافته هندی بتواند موج تازه ای از بیماری را 
در کشور به راه بیندازد، در آن صورت باید 
نگران فروپاشی بسیاری از ساختارهای ارائه 
خدمات به بیماران باشیم. ما باید از وقوع این 
موج تازه جلوگیری کنیم. در این راستا باید 
ضمن افزایش رعایت  شیوه نامه ها ی بهداشتی 
و تشدید نظارت ها ، در مسیری حرکت کنیم 
که فرایند واکسیناسیون سراسری با سرعت 
بیشتری انجام شود تا درگیر موج تازه ای از 

بیماری کرونا نشویم.«
از سوی دیگر، مسعود مردانی، عضو ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و متخصص بیماری ها ی عفونی 
هم درباره ویروس جهش یافته هندی اظهار 
کرد: »هر چه راه انتقال پذیری ویروس کرونا در 
جامعه افزایش پیدا کند و بتواند از فردی به فرد 
دیگر به سهولت منتقل شود، می تواند زمینه را 
برای ایجاد موارد جدید بیماری فراهم کرده و 
جهش های کروموزومی اجتناب ناپذیر زیادی 
ظاهر کند. کرونای هندی، ویروس جدیدی 
است که حداقل دو موتاسیون کروموزومی 
واضح درآن دارد. این ویروس در حال گردش 
است و مشخصات یک ویروس کامال جدید 
را دارد. متاسفانه قدرت سرایت پذیری باالتری 
دارد. اطالعات ما فقط در مورد بیمارانی است 
که در هند زندگی می کنند و مبتال شده اند. 
هنوز گستره ای از این ویروس در کل جهان 
به آن شکلی که باید قابل تشخیص باشد، 

ظاهر نشده است.«
ستاد  رئیسی، سخنگوی  علیرضا  همچنین 
به خطر  اشاره  با  هم  کرونا  با  مقابله  ملی 
شیوع کرونای هندی، تاکید کرد: »بیش از 
یکسال از شیوع ویروس کووید-۱۹ گذشته 
است. چرخش ویروس در انواع قومیت ها ، 
ژنتیک ها و نژادهای مختلف می تواند سبب 
شود.  غریب  و  عجیب  جهش های  ایجاد 
ویروس جهش یافته هندی به نظر می رسد 

ترکیبی از جهش یافته ویروس انگلیسی و 
برزیلی باشد و به مراتب قدرت کشندگی 

بسیار باالیی دارد.«
جهش  فصل  »بهار  داد:  هشدار  او 
ویروس هاست. ممکن است در آینده ویروس 
جهش یافته کرونای ایرانی هم داشته باشیم. 
بنابراین ممکن است در هر کشوری ویروس 
این جهش  اگر  و  کند  پیدا  کرونا، جهش 
ویروس روی شاخک ها باشد قطعا خطرناک 
است. ویروس کرونا را به انگلیسی، آفریقایی 
و هندی نامگذاری می کنیم اما باید بدانیم 
این ها همان ویروس ووهان است که روی 

آن جهش صورت گرفته است.«

ضروت تسریع واکسیناسیون برای 
مهار کرونای هندی

فعاالن جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر 
می خواهیم سالمت مردم حفظ شود و به 
باید  نشویم،  از کرونا گرفتار  تازه ای  موج 
واکسیناسیون سراسری تسریع شود. به گفته 
صاحبنظران نظام سالمت، اگر واکسیناسیون 
عمومی با تاخیر انجام شود، در آن صورت 
توان نظام سالمت برای مهار موج های جدید 

کرونا بسیار کاهش خواهد یافت.
اگرچه واکسیناسیون سراسری کرونا با تاخیر 
انجام شد و این فرایند نیز همچنان کند پیش 
می رود هم اکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. 
وزارت بهداشت می گوید تا پایان امسال، همه 
ایرانیان را در برابر کووید-۱۹، واکسینه خواهد 
کرد. در گام اول شاهد بودیم که واکسیناسیون 
کادر درمان، افراد مبتال به بیماری های مزمن، 
سالمندان باالی ۸۰ سال و برخی فعاالن مشاغل 
پرخطر مثل پاکبانان، آغاز شد. بسیاری از این 
گروه های اجتماعی در برابر کرونا واکسینه 
شده اند و فرایند لکه گیری برای پوشش کامل 
واکسیناسیون این گروه های در معرض خطر، 
آغاز شده است. کارشناسان می گویند برای 
جلوگیری از شیوع موج تازه کرونا باید فرایند 

واکسیناسیون سراسری، تسریع شود.
موج چهارم کرونا در ایران، کماکان ادامه 
دارد و این بیماری چموش با قدرتی بیشتر 
است.  شده  مردم  ناخوانده  مهمان  دوباره 

افزایش آمار مبتالیان به کرونا، موجب افزایش 
فشار کاری و فرسایش شغلی کادر درمان 
شده است. برای کادر درمان، شکسته شدن 
آمار مبتالیان به کرونا به معنی شیفت های 
طوالنی مدت، تداوم شرایط سخت خدمت 

و افزایش اضطراب کاری است.
در ۱۴ ماه اخیر، کادر درمان در خط مقدم 
نبرد با این بیماری غیرقابل پیش بینی حضور 
داشته است. جانفشانی پزشکان، پرستاران، 
داروسازان، محققان، بهیاران، فعاالن حوزه 
آزمایشگاه، تصویربرداری پزشکی و سایر 
کادر بهداشت و درمان موجب شد که چند 
موج این بیماری کنترل شود. کنترل امواج 
متعدد این بیماری با فرسودگی بیش از حد کادر 
درمان همراه بوده است. کادر درمان برای مهار 
کرونا، خستگی و فرسایش شغلی را به جان 
خریده است. در این بین، شماری از اعضای 
جامعه پزشکی نیز در حین خدمت به بیماران 

مبتال به کرونا، جانشان را از دست دادند.
برخی از فعاالن حوزه سالمت بر این باورند که 
این روزها کادر درمان مثل سربازی بی سالح 
شده است که بدون لحظه ای استراحت و 
درنگ، مدام در میدان نبرد حاضر می شود. 
همین اتفاق باعث تحلیل رفتن توان کادر 
درمان شده و آنها را به سمت فرسایش بیش 

از حد شغلی کشانده است.
حال در صورت وقوع موج تازه ای از کرونا، 
جامعه پزشکی نگران است که این موج تازه 
بیماری، همین اندک توان باقیمانده کادر درمان 
را هم به اضمحالل ببرد و به فرسودگی بیشتر 
کادر درمان منجر شود. برگ برنده ایران در 
مواجهه با بیماری کرونا، کادر درمان فداکار 
و مجربی است که از جان و دل برای درمان 
بیماران مایه گذاشتند. حال در صورت موج 
جدید بیماری کرونا، این پرسش جدی مطرح 
می شود که نظام سالمت تا کجا می تواند روی 
این برگ برنده حساب باز کند؟ مجموع این 
شرایط موجب شده است که کارشناسان جامعه 
پزشکی بر این نکته اتفاق نظر داشته باشند که 
باید برای مهار کرونای جهش یافته هندی و 
پیشگیری از موج های تازه بیماری، فرایند 

واکسیناسیون سراسری تسریع شود.
Sepidonline.ir :منبع 

کارشناسانازخطرخیزجدیدکروناابرازنگرانیمیکنند

آیا موج پنجم؛ موج هندی است؟
هنوزخیز چهارم کرونا مهار نشده است که برخی 
کارشناسان و متولیان نظام سالمت می گویند نگران 
خیز جدیدی از بیماری کرونا هستند که با شیوع 

ویروس جهش یافته هندی همراه شود.
اولین نگرانی جدی را علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 

کالنشهر تهران مطرح کرده است. او هشدار داده است: »باتوجه به وجود 
ویروس ها ی جهش یافته انتظار داریم خیزهای بعدی با وجود ویروس ها ی 
جهش یافته وجود داشته باشد، خیزهایی که در آینده نه چندان دور با 
ویروس ها ی جدید قابل پیش بینی هستند. قطعا در ویروس ها ی جدید، 
سرایت پذیری افزایش پیدا می کند که به تبع آن بیماران بستری و فوتی ها  

نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ویروس ها ی جهش یافته در هنگام ورود بین 
۱۰ تا ۱۵ روز پنهان هستند و پس از این مدت خود را نشان می دهند. 
شرایط خیز چهارم به دلیل ورود ویروس انگلیسی بود و ممکن است 
دقیقا همین سناریو برای ویروس آفریقایی و هندی تکرار شود. البته 

ویروس آفریقایی به مراتب مهلک تر از ویروس هندی است.«

 امین جاللوند

کنترل دقیق تر مناطق قرمز و به ویژه 
مرزهای شرقی کشور برای جلوگیری از 
ورود ویروس کرونای نوع هندی، ابالغ 
دستورالعمل بهداشتی برای جلوگیری از 
شیوع ویروس جهش یافته هندی حداقل 
تا عمق 2۰۰ کیلومتری داخل خاک کشور، 
کنترل بهداشتی ملوانان هندی و پاکستانی، 
توقف کامل هرگونه نقل و انتقال مسافر 
از کشور هندوستان، تعلیق همه پروازها 
از/ به هند و پاکستان و همچنین کنترل 
دقیق تر مناطق اطراف مرزهای شرقی 
کشور، از جمله مهم ترین اقدامات قرارگاه 
عملیاتی مقابله با کرونا برای مهار کرونای 
جهش یافته هندی اعالم شده است
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تاالسمی یکی از شایع ترین 
اختالالت خون شناسی مزمن 
جهان  سطح  در  ژنتیکی  و 
هزینه  دلیل  به  که  است 
در  مکرر  بستری  منظم،  تزریق  شامل  درمان 
بیمارستان و پیگیری پزشکی نه تنها برای بیماران 
و خانواده های آنها بلکه برای سیستم بهداشت 
عمومی هر کشور یک مشکل عمده بهداشتی 
به حساب می آید. برای متخصصان، تاالسمی 
به  نیاز  گروه  این  زیرا  است  مهم  مساله  یک 
و  دریافت خون  از جمله  مراقبت های جدی 
غربالگری و تزریق ماده شیمیایی کالته آهن 
افزایش  و  روان پزشکی  اختالالت  درمان  و 
سازگاری روانی اجتماعی با بیماری را دارند. 
تاالسمی  درمان  و  موثر  مدیریت  که  آنجا  از 
اختالالت  ارزیابی  است،  امکان پذیر 
روان پزشکی مانند افسردگی که مرتب با این 
افراد همراه است، باید مورد توجه قرار بگیرد. 
افسردگی یک بیماری مزمن است که نیاز به 
مشکالت  به  توجه  با  و  دارد  دارویی  درمان 
جسمی، محدودیت های زیادی را در زندگی 
بیماران ایجاد می کند و بر کیفیت زندگی آنها 

تاثیر منفی می گذارد. 
عوامل اصلی دخیل در بروز افسردگی عبارتند 
از: حوادث استرس زا )بیماری مزمن(، عوامل 
مرتبط با خانواده )مرگ در خانواده، طالق، آزار 
مشکالت  خانوادگی،  کشمکش های  جسمی، 
اقتصادی( یا عوامل اجتماعی )تجربه های کودک 
فشار  باعث  که  یا مدرسه  در گروه همساالن 
روانی در او می شود(. به نظر می رسد عوامل 
وراثتی عامل بروز افسردگی هستند مانند بیماری 
روانی در خانواده که خطر ابتال به افسردگی 
افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  کودک  در 
می دهد اما مشخص نیست که آیا ارث مسوول 
این،  بر  عالوه  نه؟.  یا  است  افسردگی  ایجاد 
باعث  مانند بزرگساالن  افسردگی در کودکان 
ایجاد اختالالت در متابولیسم انتقال دهنده های 
عصبی و غدد درون ریز می شود. چنین به نظر 
می رسد که نحوه درک فرد از تجربه های منفی 

مسوول شروع افسردگی است. 
کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل افسردگی 
اولیه بیش از دیگران در معرض افزایش خطر 
اثر  در  سوء خشونت  خودکشی،  رفتار  بروز 
گرفتن  قرار  جسمی،  بیماری  مواد،  مصرف 
عملکرد  و  زندگی  منفی  حوادث  معرض  در 
تحصیلی پایین قرار دارند. از آنجا که اختالالت 
خلقی کودکان و نوجوانان احتماال تا بزرگسالی 
ادامه دار خواهد بود برای کسب پیش آگاهی 
در بزرگسالی، شناسایی و ارزیابی و درمان در 

مراحل اولیه ضروری است. 

افسردگی و تاالسمی در کودکان
و  شادی  از  پر  کودکی  دوران  که  آنجایی  از 
امیدواری است، مفهوم افسردگی در این زمان 
بحث برانگیز است. این دیدگاه مشخص می کند 
به راحتی تشخیص  افسردگی در کودکان  که 
داده نشده و در نتیجه درمان نمی شود. عالوه 
بر این، به دلیل مراحل رشد و تفاوت بالینی 
این بیماری اغلب این سوال به وجود می آید که 
آیا اختالل افسردگی در دوران کودکی نسبت 
مساله  است؟  متفاوتی  بیماری  بزرگساالن  به 
مهم اینجا است که آیا اختالالت افسردگی در 
دوران کودکی باعث فزایش خطر تشخیص های 
روان پزشکی در بزرگسالی می شود؟ در 20 سال 
افسردگی  اختالالت  شباهت  بررسی  گذشته 
را  آهسته  روندی  بزرگساالن  با  کودکان  در 
انزوا  حالت  بیشتر  کودکان  است.  کرده  طی 
به خود می گیرند و از اجتماع دوری می کنند، 
از عالئم روان تنی مانند سردرد، درد شکم یا 
مدرسه،  در  ضعیف  عملکرد  تحریک پذیری، 
انزوای اجتماعی و ناتوانی در تحمل شکست 

و ناامیدی شکایت دارند. 
در طول سال های اول زندگی، کودکان بیماری 
تاالسمی را به خوبی نمی شناسند، با این حال، 
بیماری، آنها مشکالتی را در زندگی  ادامه  با 
احساس می کنند. با بالغ شدن، کودک از ماهیت 
تاالسمی آگاهی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه 
انکار و پریشانی روانی سراغ او می آید. در دوران 
می خواهد  کودک  که  دبستان  و  پیش دبستانی 
مستقل شود تاثیر بیماری در بسیاری از ابعاد 
زندگی خود را نمایان می کند. مشکل دیگری 
با آن مواجه می شود،  این سن کودک  که در 
تفاوت او با گروه همساالن است. کودکان مبتال 
به تاالسمی تفاوت هایی را بین خود و دیگران 
پیدا می کنند که به بعد جسمی )ظاهر صورت، 
ناتوانی  یا  استخوان(  ناهنجاری  کوتاه،  رشد 
و  روزمره  کارهای  انجام  در  انرژی  کمبود  و 
آنها  دادن  انجام  از  قبال  که  بدنی  فعالیت های 

لذت می بردند، مربوط می شود. 

با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن و نوسان 
بیمارستان  تاالسمی و بستری شدن مکرر در 
در  پایین  عملکرد  درس،  کالس  از  غیبت  و 
مدرسه دور از انتظار نیست. عوامل متعدد دیگر 
نیز در عملکرد پایین نقش دارند مانند اختالل 
در استدالل انتزاعی، نقص زبان، میزان توجه، 
عملکردهای  و  بینایی  مهارت های  یا  حافظه 
اجرایی بنابراین کودکان باید مورد ارزیابی قرار 
روانی  حمایت  و  ویژه  آموزش  از  تا  بگیرند 

برخوردار شوند. 
اجتماعی  زندگی  بر  بیماری  بودن  مزمن 
در  کودک  هر  می گذارد.  منفی  تاثیر  کودکان 
آن  به  پاسخ  و  استرس  با  شدن  روبرو  زمان 
این  می کند.  استفاده  مختلفی  روش های  از 
شخصی،  ویژگی های  به  مختلف  پاسخ های 
سن، مرحله رشد شناختی، سازگاری، تجارب 
قبلی از بیماری بستگی دارد. تمامی این موارد 
بر عزت نفس، رشد شخصیتی و سالمت عاطفی 
کودکان تاثیر منفی می گذارد. معموال کودکان در 
مورد زندگی خود دچار افکار منفی می شوند، 
احساس تنهایی و انزوا کرده و بیماری روانی 
را تجربه می کنند که حضور آنها را در محیط 

می کند.  اجتماعی سخت تر 
کودکان در سنین مدرسه و پیش دبستانی نیاز 
دارند که با کمک مربی و مراقبان، اعتماد به نفس 
که  هنگامی  حال،  این  با  ببرند.  باال  را  خود 
بدهند،  جلوه  اهمیت  کم  را  بیماری  مراقبان 
کودک احساس پریشانی روانی می کند. نقش 
رساندن  حداقل  به  در  مفیدی  تاثیر  معلمان 
معلم  زیرا  دارد  تاالسمی  بیماری  عاطفی  بار 
می تواند نگرش یا برداشت منفی همکالسی ها 
را کاهش بدهد بنابراین به حضور کودکان مبتال 
می کند.  شایانی  کمک  جامعه  در  تاالسمی  به 
افزایش آگاهی معلمان، تقویت همکاری آنها 
قوی  پیوند  ایجاد  و  بهداشت  متخصصان  با 
قابل  طور  به  کودکان  و  والدین  و  معلم  بین 
توجهی در درمان بیماری های مزمن، تاالسمی 
و افسردگی نقش دارد. عالوه بر این، مدارس 
به عنوان مناسب ترین محیط برای پیشگیری، 
تشخیص و درمان زودرس افسردگی در نظر 
گرفته می شود تا به کودکان کمک کند تا در 
بدون  و  مسوولیت پذیر  افرادی  به  بزرگسالی 

اختالالت روانی تبدیل شوند.

افسردگی و تاالسمی در کودکانی 
که بستری می شوند

تجربه بستری شدن در بیمارستان برای کودکان 
و خانواده آنها ضربه مهمی در زندگی به حساب 
به  قادر  بزرگساالن  برخالف  کودکان  می آید. 
درک لزوم درمان و بستری در بیمارستان نیستند. 
در این مدت عوامل متعددی ممکن است باعث 
اختالالت روان پزشکی شود. جدایی از والدین 
عامل اصلی استرس در نوزادان، کودکان در سنین 
پایین و پیش دبستانی است زیرا بیشتر به والدین 
خود وابسته هستند، نیازهای بیشتری دارند و 
با تزریق مکرر خون، کمبود فضای شخصی و 
عدم حضور دوستان و اضطراب روند درمانی، 
استرس بیشتری را تجربه می کنند. تجربه جدایی 

قبلی از والدین یا سایر تجربه های استرس زای 
ناشی از کمبود عاطفی نیز از عواملی هستند که 
باعث پریشانی روان شناختی در کودکان می شود.
ناراحتی روانی کودکان در بیمارستان اصوال به 
دلیل نا آشنایی آنها با محیط به وجود می آید. 
شرایط بستری شدن در بیمارستان، قوانین جدی 
محیط درمانی، ارتباط کودکان با سایر کودکان 
بستری و حتی صدا و بو عامل ایجاد برخی از 
ترس ها هستند. همچنین عوامل مرتبط با خود 
بیماری و روش درمانی  مانند شدت  بیماری 
نیز ممکن است ناراحتی روانی را ایجاد کنند.
بازگشت  و  بیمارستان  از  زودهنگام  ترخیص 
مدرسه،  در  مجدد  حضور  عادی،  زندگی  به 
نگرش والدین و معلمان، راهنمایی والدین در 
مورد دسترسی به خدمات بهداشتی و ارتباط 
موثر بین والدین و متخصصین سالمتی، تاثیر 
توجهی  قابل  میزان  به  را  شدن  بستری  منفی 
کاهش می دهند. با چنین عملکردهایی به ندرت 
پیش می آید که کودکان پس از ترخیص دچار 
اختالالت عاطفی یا رفتاری مانند انزوا، دلبستگی 
به والدین، اختالالت خواب یا تغذیه، مشکالت 
رفتاری در خانه یا مدرسه شوند. بنابراین، قبل 
از ترخیص، باید هم نیازهای بیمار و هم میزان 
اینکه هر  با توجه به  افسردگی ارزیابی شود. 
متفاوت،  شخصیت  تاالسمی  به  مبتال  کودک 
را  دفاعی خاص خود  مکانیسم های  و  نیازها 
دارد، تشخیص افسردگی نباید از درمان جدا 
باشد زیرا ممکن است کودکان مبتال به تاالسمی 
نیاز  مدت  طوالنی  روان شناختی  پشتیبانی  به 

باشند.  داشته 
بار عاطفی  با محیط و شرایط،  سازگار شدن 
بیماری را کاهش می دهد و کیفیت زندگی را 
بهبود می بخشد. اگر در طول درمان والدین در 
سازگاری  به  باشند،  داشته  بیمارستان حضور 
عاطفی  سالمت  حفظ  و  بالینی  تنظیمات  با 
بهداشت  متخصصان  می کند.  کمک  کودکان 
را  آنها  باشند و  آگاه  نیازهای والدین  از  باید 

به مشارکت در درمان تشویق کنند. 

افسردگی و تاالسمی در بزرگساالن
بهبود درمان تاالسمی از جمله انتقال خون و 
درمان با ماده شیمیایی کالته به طور قابل توجهی 
امید به زندگی بیماران را افزایش داده است. در 
گذشته این بیماری در بزرگساالن شیوع کمتری 
داشت و به عنوان یک بیماری در جوانان در نظر 
گرفته می شد. در حقیقت زمانی که نوجوانان 
به بزرگسالی می رسند تاالسمی به یک بیماری 
مزمن تبدیل شده است که نیازهای قابل توجهی 

را در مراقبت های بهداشتی می طلبد. 
به  کودکان  سنی  گروه  از  بیماران  که  زمانی 
بزرگسالی می رسند، نیازها و چالش های مختلفی 
مقدم  در خط  پریشانی  که  می کنند  تجربه  را 
قرار گرفته است. این نکته که علل اختالالت 
پریشانی در طول سال ها و همچنین بهبود و 
درمان متفاوت است نکته قابل توجهی است. در 
حال حاضر، اختالالت بهداشت روانی اجتماعی 
اقتصادی-اجتماعی ضعیف، عدم  به وضعیت 
یا نگرانی خانوادگی،  آینده  اطمینان در مورد 

عوارض طوالنی مدت بیماری، باروری، خانواده 
محدود و فرصت های آموزشی نسبت داد. 

دلیل  به  بیمارستان  در  بیماران  شدن  بستری 
مشکالت روانی و روانی عاملی است که باعث 
می شود کارفرمایان و همکاران از وجود بیماری 
آگاه شوند بنابراین بیماران با تعصب و تبعیض 
متعدد  عوامل  از  پس  می شوند.  روبرو  بالقوه 

اجتماعی - فرهنگی -مذهبی، افزایش آگاهی 
باور غلط  بین بردن هرگونه  از  برای  عمومی 
شدن  انگشت نما  از  جلوگیری  و  جامعه  در 

بسیار مهم است
اجتماعی   - روانی  جنبه های  ارزیابی  برای 
عوامل  عنوان  به  بیمار  جنسیت  نوع  بیماری، 
مهم تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در نظر گرفته 

می شود. احتماال دلیل این موضوع این است 
مقابل  در  دارند،  بیشتری  عمر  زنان طول  که 
درمان شیمیایی مقاومت می کنند و مشکالت 
قلبی-عروقی کمتری دارند. در کشورهای در 
حال توسعه به دلیل عدم آگاهی عمومی یا هزینه 
بزرگساالن  دشوار،  دسترسی  یا  درمان  گران 
مبتال به تاالسمی احساس درماندگی می کنند 
و ممکن است مشکالت عاطفی شدیدی مانند 
ناامیدی، غم، خصومت، افسردگی، اضطراب، 
و  انزوا  به نفس،  اعتماد  عدم  مرگ،  از  ترس 

خشم را تجربه کنند. 

نتیجه گیری
از  پیشگیری  برای  تاالسمی  به  مبتال  بیماران 
مسائل بهداشت روان نیاز دارند تا به صورت 
بگیرند.  مادام العمر مورد حمایت روانی قرار 
روان شناختی  برنامه های  اجرای  نهایی  هدف 
برای بیماران مبتال به تاالسمی، تقویت مسائل 
اجتماعی، کاهش کمبود دانش و آگاهی و کمک 
آموزشی  اهداف  به  برنامه ریزی و رسیدن  به 
شخصی و شغلی است تا این افراد بتوانند با 

افسردگی مبارزه کنند.
https://www.hsj.gr/ :منبع

 تاالسمی یکی از شایع ترین اختالالت خون شناسی مزمن و ژنتیکی در سطح جهان

عالئم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتال به تاالسمی
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

متخصصان، تاالسمی یک مساله مهم است زیرا 
این گروه نیاز به مراقبت های جدی از جمله 

دریافت خون و غربالگری و تزریق ماده شیمیایی 
کالته آهن و درمان اختالالت روان پزشکی و 
افزایش سازگاری روانی اجتماعی با بیماری 
را دارند. از آنجا که مدیریت موثر و درمان 

تاالسمی امکان پذیر است، ارزیابی اختالالت 
روان پزشکی مانند افسردگی که مرتب با این 

افراد همراه است، باید مورد توجه قرار بگیرد. 
افسردگی یک بیماری مزمن است که نیاز به 

درمان دارویی دارد و با توجه به مشکالت 
جسمی، محدودیت های زیادی را در زندگی 

بیماران ایجاد می کند و بر کیفیت زندگی آنها 
تاثیر منفی می گذارد

برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود( 
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400



متخصصان  و  کارشناسان 
کمک  به  دارند،  عقیده 
و  موقع  به  واکسیناسیون 
غربالگری  آزمایش های 

می توان سرطان دهانه رحم را از بین برد. 
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده که این نوع 
خطرناک ویروس یعنی سویه 16 و 18 در حدود 
90 درصد بیماران دارای سرطان دهانه رحم یافت 
می شود. برای درک بهتر از آنچه ویروس با بدن 

ما می کند، متن زیر را مطالعه کنید.

انسانی شایع ترین  پاپیلومای  یا   HPV ویروس
و  زنان  بیشتر  است.  انسان  در  مقاربتی  عفونت 
مردان فعال جنسی در طول زمان زندگی خود در 
معرض این ویروس قرار می گیرند. پاپیلوما ویروس، 
باعث ایجاد تغییرات ساختاری در سلول ها و تولید 
تومورهای غیرسرطانی پوستی می شود. به تومورهای 
غیرسرطانی پوست پاپیلوما گفته می شود و به همین 
علت این ویروس »پاپیلوما« نامگذاری شده است. 
ویروس های پاپیلومای انسانی شامل حدود ۱۵۰ 
ویروس مرتبط به هم هستند که به هر کدام یک 
تیپ گفته شده و به هر تیپ یک عدد نسبت داده 
می شود.بیشتر افرادی که به این ویروس آلوده هستند 
از این موضوع بی اطالع اند؛ زیرا در بدن آنها عالئم یا 
مشکالت بالینی ایجاد نمی شود و اغلب ظرف مدت 
2 سال به طور خودبه خود بهبود می یابند اما بعضی 
از عفونت های ویروس اچ پی وی پایدار می ماند و 
باعث ایجاد مشکالتی  مثل بروز  زگیل تناسلی و 

سرطان خواهد شد. 

نحوه بروز پاپیلوما ویروس انسانی 
زگیل تناسلی به صورت برجستگی های کوچک 
مجزا یا چند برجستگی متصل به هم در نواحی 
تناسلی ایجاد می شود. زگیل می تواند کوچک، بزرگ، 
برجسته، مسطح یا شبیه گل کلم باشد. معموال طی 
چند هفته تا چند ماه پس از تماس جنسی با فرد 
مبتال، در بدن شخص رشد می کند. در صورت عدم 
درمان زگیل، 3 حالت رخ می دهد؛ یا خود به خود 
حذف می شود یا بدون تغییر می ماند یا در اندازه و 

تعداد افزایش پیدا می کند. 

دوره نهفتگی)دوره کمون( ویروس 
چقدر است؟

دوره نهفتگی، فاصله زمانی بین تماس با ویروس و 
ظهور زگیل در ناحیه تناسلی فرد تعریف می شود. 

این زمان برای زگیل تناسلی بین 3 هفته تا 2 سال 
است؛ یعنی اگر فردی با شخصی که زگیل تناسلی 
دارد، تماس جنسی داشته باشد ممکن است تا 2 

سال بعد عالئمی از زگیل پیدا نکند. 

توضیحاتی کوتاه در مورد 
HPV ویروس

 بیشتر زنان و مردان فعال جنسی در بعضی از 
دوران زندگی خود به ویروس HPV مبتال می شوند. 

 ویروس HPV می تواند از طریق رابطه جنسی 
دهانی، واژن یا مقعد گسترش یابد. 

 ویروس HPV می تواند منجر به زگیل تناسلی 
و برخی از انواع سرطان شود. 

 بعضی اوقات، ویروس HPV می تواند هنگام 
تولد به نوزادی منتقل شود که باعث عفونت دستگاه 

تناسلی یا تنفسی می شود. 
ندارد   وجود   HPV برای  درمانی  هیچ   
اماواکسیناسیون های ایمن و موثر در سن ۱۱ تا ۱2 

سالگی وتا پیش از شروع رابطه جنسی توصیه می شود. 

برخی از عوامل خطرزا که باعث 
افزایش و تثبیت ویروس HPV می شود 

 داشتن بیش از یک شریک جنسی
 رابطه جنسی با کسی که چند شریک جنسی 

داشته است
 داشتن سیستم ایمنی ضعیف، به دلیل ویروس 

HIV یا بعد از پیوند عضو

 داشتن مناطق آسیب دیده پوست
 داشتن تماس شخصی با زگیل یا مناطقی که در 

معرض ویروس HPV قرار گرفته است.

HPV تشخیص ویروس
اگر زگیل یا ضایعات قابل مشاهده باشد، پزشک 
معموال می تواند  طی معاینه بالینی، HPV را تشخیص 
دهد. با این حال، ممکن است برای تایید وجود 

HPV آزمایشات اضافی الزم باشد. 

چه زمانی باید برای HPV تست بگیرم؟
 پاپ اسمیر آزمایشی است که سلول ها را از سطح 
دهانه رحم یا واژن جمع می شود و هر گونه ناهنجاری 
سلولی را که منجر به سرطان می شود، نشان می دهد. 
 استفاده از تست DNA برای انواع پر خطر 
HPV هم سفارش می شود و همراه با پاپ اسمیر 
برای خانم های 3۰ سال و باالتر توصیه می شود. 

 آزمایش HPNA نیز برای HPV وجود دارد 
و بدون نیاز به آزمایش همزمان پاپ اسمیر، از 2۵ 

سالگی، به تنهایی قابل استفاده است. 
 در بعضی مواقع نیز ممکن است  نمونه برداری  

از مناطق ناهنجار الزم باشد. 

چند نوع واکسن HPV وجود دارد؟
سه واکسن برای پیشگیری از HPV وجود دارد. 
همه واکسن هایHPV انواعی از این ویروس را 
که به طور شایع تری موجب سرطان سرویکس، 
ولو، واژن، مقعد و اوروفارنکس می شوند مورد 
هدف قرارمی دهند. واکسیناسیون در 3 دوز انجام 
می شود )دوز اول، 2-۱ ماه بعد از دوز اول، 6 ماه 

بعد از دوز اول(. دوز اضافه توصیه نشده است. 
واکسن Cervarix: این واکسن به دلیل پیشگیری از 
سرطان سرویکس فقط برای زنان توصیه شده است. 
واکسن برای دختران ۱2-۱۱ سال توصیه شده است 
ولی از 9 سالگی قابل استفاده است. دختران و زنانی 
که در سن ذکر شده واکسینه نشده اند می توانند در 

26-۱3 سالگی واکسن را دریافت کنند. 
واکسن Gardasil: این واکسن از بیشتر موارد 
سرطان سرویکس، سرطان واژن و ولو در زنان و از 
زگیل های تناسلی و سرطان مقعد در هر دو جنس 
پیشگیری می کند. واکسن برای دختران و پسران 
۱2-۱۱ سال توصیه شده است ولی از 9 سالگی 
قابل استفاده است. زنانی که در زمان گفته شده 3 
دوز از واکسن خود را دریافت نکرده اند می توانند 
در 26-۱3 سالگی و مردان 2۱-۱3 سالگی واکسینه 
شوند. البته برای مردان هم جنس باز یا مبتال به ایدز یا 
هر بیماری دیگر با نقص سیستم ایمنی واکسیناسیون 

تا 26 سالگی نیز بالمانع است. 
سرطان  از  واکسن  این   :9  Gardasil واکسن 
سرویکس، واژن و ولو در زنان، از سرطان پنیس 
در مردان و از زگیل های تناسلی، سرطان مقعد و 
سرطان حلق در هر دو جنس پیشگیری می کند. واکسن 
برای دختران و پسران ۱2-۱۱ سال توصیه شده است 

اما در سنین 26-9 سال نیز قابل استفاده است.
منبع: وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

با واکسیناسیون می توان از سرطان دهانه رحم حاصل از اچ پی وی جلوگیری کرد

ویروس پاپیلومای انسانی را بشناسیم و از آن در امان بمانیم
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شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد

 مهیا حسینی

آیا ابتال به ویروس اچ پی وی نگران کننده است؟
نه، این ویروس می تواند به آسانی منتقل شود پس هر 
کس با داشتن فعالیت جنسی ممکن است ویروس 
را درون بدن خود داشته باشد. این ویروس در بین 
جوانان، افراد دارای روابط جنسی بیشتر دیده می شود و در اغلب موارد 

سیستم ایمنی فرد خود باعث پاک شدن ویروس از بدن می شود. 

آیا داشتن ویروس اچ پی وی به معنای آن است که شریک جنسی 
من به من دروغ گفته؟

اچ پی وی بسیار شایع است و اگر شما رابطه جنسی دارید، همواره 
شریک  خطای  معنای  به  شما  ابتالی  هستید.  ابتال  معرض  در 

نیست.  جنسی شما 

گونه های خطرناک ویروس چگونه تشخیص داده می شوند؟
از طریق نمونه برداری از رحم یا زگیل های تناسلی و انجام آزمایش های 
یا غیرخطرناک ویروس در  انواع خطرناک  ژنتیکی می توان وجود 

بدن را تشخیص داد. 

اگر تست اچ پی وی شما مثبت شد، چه می شود؟ 
اگر تست اچ پی وی مثبت شد، پزشک باید به دنبال سویه های خطرناک 
ویروس در آزمایش پاپ اسمیر بگردد. اگر ویروس مدت طوالنی 
در بدن شما مانده باشد، ممکن است سلول ها تغییر شکل داده و 

در نهایت تبدیل به سلول های سرطانی شوند. 

آیا از راه های غیرجنسی هم ویروس منتقل می شود؟
سازمان جهانی بهداشت عقیده دارد یکی از دالیل ابتالی گسترده 
به ویروس اچ پی وی این است که این ویروس از راه های غیر از 
تماس جنسی مانند از راه پوست به پوست هم می تواند منتقل شود. 

آیا اچ پی وی از طریق توالت منتقل می شود؟
اچ پی وی از طریق توالت یا در آغوش کشیدن یا دست دادن منتقل 

نمی شود. 

آیا یک زوج وفادار هم ممکن است به اچ پی وی مبتال شوند؟
حتی اگر زوج های وفاداری هم باشید، باز هم احتمال ابتالی 

شما به ویروس وجود دارد. بسیاری از زنان سوءتفاهم خطرناکی 
درباره این ویروس دارند که طبق آخرین مطالعات مسوول تقریبا 

تمامی سرطان های رحم است. 

منظور از راه های غیرجنسی انتقال ویروس چیست؟
یا  نمی کنند  استفاده  مصرف  بار  یک  وسایل  از  که  آرایشگاه هایی 
مراکز اپیالسیون یا لیزردرمانی های غیراستاندارد که زیر نظر پزشک 
انجام نمی شود و همچنین وسایل مانیکور می توانند از عوامل انتقال 
ویروس باشند. بنابراین هر نوع وسیله ای که در این مراکز با پوست 
مشتری تماس پیدا می کنند، باید یک بار مصرف یا در دستگاه های 

مخصوص ضد عفونی شده باشند. 

آیا لباس های زیر خریداری شده هم می توانند عامل سرایت باشند؟
اگر آن لباس ها را قبال کس دیگری پوشیده باشد، احتمال آن وجود 
زیر  لباس های  از  استفاده  از  پیش  می شود  توصییه  بنابراین  دارد، 

خریداری شده، آنها را بشویید. 

چطور می توانم بفهمم از چه کسی ویروس را گرفته ام؟
روشی وجود ندارد که بتوان فهمید شریک جنسی شما اول حامل 
ویروس بوده یا شما ویروس را به او منتقل کرده اید. تست آزمایشگاهی 
برای جستجوی آنتی بادی هایی که اچ پی وی در بدن تولید می کند، 
متاسفانه نمی توان تشخیص داد عمر  به همین دلیل،  ندارد.  وجود 
ورود ویروس به بدن چقدر است و آیا فرد تازه به ویروس مبتال 

شده یا از یک عفونت قدیمی پاک شده است. 

آیا ابتال به اچ پی وی موجب شرمساری است؟ 
آمار  طبق  باشد.  شرمساری  موجب  نباید  بدن  در  ویروس  داشتن 
سازمان جهانی بهداشت، 8 نفر از هر ۱۰ نفر می توانند ویروس را 
در بدن خود داشته باشند. در اغلب موارد ویروس بدون هیچ عالمی 
از بدن پاک می شود. اگر دراین باره نگرانی دارید، با یک درمانگر 

ماهر قابل اعتماد نگرانی خود را درمیان بگذارید. 

عالئم ابتال به ویروس اچ پی وی در خانم ها چیست؟
با توجه به نوع ویروس که فرد به آن مبتال شده، عالئم متفاوتند. 
نوع خفیف آن ممکن است باعث ایجاد زگیل تناسلی روی واژن 

و درد و خارش شود و انواع خطرناک آن ممکن است طی زمان 
باعث ایجاد سرطان رحم در زنان شوند که دومین سرطان کشنده 

زنان بعد از سرطان پستان است. 

ویروس اچ پی وی در مردان به چه صورت است؟
در مردان زگیل تناسلی به طور معمول بر آلت تناسلی دیده می شود. 
با ظاهر زبر  یا برجسته و  زگیل ها ممکن است به صورت مسطح 
شبیه  یا  مانند  شاخه  است  ممکن  زگیل ها  این  کنند.  بروز  نرم  یا 

گل کلم باشند. 

سویه های خطرناک ویروس اچ پی وی کدامند؟
این ویروس هستند   انواع خطرناک  یا ۱8 اچ پی وی  سویه های ۱6 
اماابتال به آنها دلیل نمی شود که حتما مبتال به سرطان رحم می شوید، 
در  بی قوارگی  یا  تغییر شکل  نوع  هر  که  است  معنی  این  به  بلکه 
آزمایش پاپ اسمیر)آزمایش سلول های دهانه رحم( احتمال بیشتری 

دارد که تبدیل به سرطان شود. 

کدام ویتامین ها می توانند به مبارزه با ویروس کمک کنند؟
ارتباطی   )B9 )ویتامین  فولیک  اسید  و   B۱2 ویتامین  کمبود  بین 
اسید  و   B۱2 حاوی  مولتی ویتانمین های  از  استفاده  دارد.  وجود 
فولیک ممکن است به مبارزه بهتر بدن با ویروس و پاک کردن آن 

از بدن کمک کند. 

برای مبارزه با ویروس چه باید خورد؟
مطالعات نشان می دهند، غذاهای سرشار از اسید فولیک )از انواع 
ویتامین های ب محلول در آب( خطر سرطان رحم در زنان مبتال 

به ویروس اچ پی وی را کاهش می دهند. 
هرچند برخی انواع این ویروس عامل مهمی در ایجاد سرطان رحم 
هستند، عوامل دیگری مانند سابقه خانوادگی یا کشیدن سیگار هم 
می توانند موثر باشند. پس اگر نگرانید، با پزشک خود مشورت کنید. 

آیا صابون می تواند ویروس را از بین ببرد؟
آب و صابون نمی تواند ویروس را از بین ببرد  امابهتر است بالفاصله 
روی  از  احتمالی  ویروس  تا  بگیرید  دوش  جنسی  رابطه  از  بعد 

پوست پاک شود. 

چرا ابتال به ویروس اچ پی وی مشکل بزرگی نیست؟
اول از همه، آیا می دانید ۱۰۰ سویه متفاوت از ویروس اچ پی وی وجود 
دارد؟ بعضی از انواع آنها باعث ایجاد زگیل روی دست یا پاها می شود و 
برخی انواع دیگر باعث ایجاد زگیل روی نواحی تناسلی و دسته ای دیگر 
سبب ایجاد سلول های غیرطبیعی در ناحیه دهانه رحم می شوند که ممکن 
است به سرطان ختم شود. خبر خوب اینکه اغلب گونه های ویروس 

مشکل بزرگی ایجاد نمی کنند. 

آیا اچ پی وی بو دارد؟
تصور می شود، انواع خطرناک این ویروس عامل ایجاد تقریبا همه سرطان های 
رحم باشد. هر چند این سرطان در اوایل ابتال عالمتی ندارد  امابرخی 
نشانه ها ممکن است شامل افزایش ترشحات رحم، بی رنگ، آبکی، صورتی 

یا قهوه ای، خون آلود یا بدبو باشد. 

چگونه مردان از شر اچ پی وی خالص می شوند؟ 
اچ پی وی تا زمانی که عالئم آن ظاهر نشده باشد، درمانی در مردان ندارد. 
در عوض پزشکان مشکالت سالمتی حاصل از ویروس را درمان می کنند. 
با پیدا شدن زگیل های تناسلی، درمان های متنوعی قابل استفاده هستند و 

بیمار می تواند کرم های درمانی را در خانه استفاده کند. 

انواع خطرناک ویروس را چگونه باید معالجه کرد؟ 
یکی از روش ها کرایوتراپی است که در آن، سلول های پیش سرطانی را 
فریز و از بدن خارج می کنند. در روش دیگر به نام لیپ، سلول های پیش 

سرطانی را به کمک جریان برق از بین می برند. 

آیا می توانم با وجود ابتال به ویروس باردار شوم؟
هر نوع عفونت مقاربتی در صورت عدم درمان ممکن است به ناباروری 
منجر شود. هرچند اچ پی وی بر توان بارداری شما تاثیری ندارد. ممکن 
است شنیده باشید ویروس پاپیلومای انسانی ممکن است منجر به مشکالت 

باروری شود  امااین موضوع آنقدرها مهم نیست. 

اگر ویروس بیشتر از 2 سال در بدن بماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اغلب موارد، اچ پی وی بدون هیچ مداخله درمانی طی چند ماه و 9۰درصد 
هم طی 2 سال از بدن پاک می شود. بخش کوچکی از ابتال به سویه های 
خاصی از ویروس، می توانند باقی بمانند و تبدیل به سرطان دهانه رحم شوند. 

بیشترین سن ابتال در زنان چه سنی است؟
در هر سنی زنان ممکن است به ویروس آلوده شوند  اماابتال در دهه 4۰ 

سالگی زنان بیشتر از مواقع دیگر است. 

چند سوال و جواب درباره ویروس پاپیلومای انسانی )اچ پی وی(
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شبی به درازای یک سال
امشب که این مطلب را می نویسم، 
شب قدر است. شبی که می گویند 
تقدیر آدم ها در آن رقم زده می شود 
و خیلی از ما معتقدیم باید از خدا 
خطاهایمان  و  گناهان  بابت  آنقدر 
طلب بخشش کنیم که ما را ببخشد. 
اگر همت احیا داشته باشیم، تا دم 
احتماال  که  در حالی  دم های صبح 
جاری  چهره مان  بر  اشک هایمان 
یاری  که حافظه مان  آنجا  تا  است، 
کند، آنچه از رمضان سال قبل تا امروز 
بر ما گذشته و هر آنچه کرده ایم و 
باید انجام می دادیم و ندادیم، پیش 

چشممان می آید. 
خجالت می کشیم بابت کم کاری ها و 
هزار قول و وعده به خودمان و خدا 
می دهیم که اگر عمری باقی باشد و 
اجلمان یکباره سر نرسد، سال دیگر 
آدم بهتری بشویم و از او می خواهیم 
تمام خواسته هایمان را اجابت کند و 
قلم عفو بر همه خطاهایمان بکشد. 
از  یکی  که  پا  دو  بشر  از  امان  اما 
ویژگی های بارزش فراموشی است 
که اگر غیر از این بود، مگر می شد 
دنیا گلستان نشود؟ امان از این بشر که 
شب قدر هم بیشتر از طلب مغفرت، 
از خدا طلبکار نعمت های مادی است 
و صبح روز بعد انگار که حافظه کوتاه 
مدتش از کار افتاده باشد، می شود 

همان که بود.
منافعش در خطر  خدا نکند جایی 
باشد، از زخم زبان و خباثتی نیست 
که فروگذار کند. باز هم یادش می رود 
که در دنیا در قبال همنوعانش وظایفی 
دارد و اگر خدا از حق خودش هم 
بگذرد، حق الناس همیشه بر گردنمان 

خواهد ماند. 
کاش بدانیم الزم نیست صبر کنیم تا 
سالی ۳ شب در اواخر ماه رمضان 
اعمالمان را مرور کنیم، هر شب ما 
می تواند شب قدر باشد و در آن فکر 
کنیم از صبح چند دل شکستیم، چقدر 
ظلم کردیم، چند نفر را رنجاندیم، 
نگاه مستاصل یا ری خواه چند نفر 
را نادیده و ماجرای رنج چند نفر را 
نشنیده گرفتیم و هر روز از تعداد 

این خطاها کم کنیم.
آن  اعمال  حساب  به  هرشب  اگر 
عهد هایمان  اگر  برسیم،  روزمان 
یادمان نرود، شب قدر که می شود، 
فهرست خطاهایی که باید برایشان 
طلب بخشش کنیم، به بلندی یک 

شب نخواهد بود.

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

شما چقدر در مورد توانمندي ها و نقاط  قوت تان مطلع هستید؟ چقدر 
همه  کرده اید؟  استفاده  خود  حرفه اي  و  شخصي  زندگي  در  آنها  از 
توانایي هایشان  که  مي شناسیم  خاص  توانمندي هاي  با  را  افرادي  ما 
بي بهره  و  بي خبر  آنها  از  فرد  خود  گاهي  حتي  و  باقي مانده  بالقوه 
است. در حقیقت، فاجعه بزرگ در زندگی انسان ها کمبود توانمندی 
نیست، بلکه به کار نگرفتن آن  است. مهم ترین وظیفه هر فرد درباره 
در  آنها  کارگیری  به  و  آنها  پرورش  توانمندي ها،  شناخت  خودش، 
مانند ساعت  توانمندی  هدررفته  که  است چرا  مناسب  مکان  و  زمان 

آفتابی در سایه است. 
و  قوت  نقاط   کارگیري  به  و  کشف  براي  که  بزرگي  کارهاي  از 
است.  گالوپ  سازمان  تاسیس  گرفته،  صورت  افراد  توانمندي هاي 
این سازمان به پژوهش هاي وسیعی در این زمینه پرداخته و نتایج آن 

به افراد بسیاري کمک کرده است. 
بیش  بررسی  که حاصل  ارزشمند  پژوهش  نتایج یک  مثال،  عنوان  به 
از 400 شرکت موفق جهان و مصاحبه با بیش از 80 هزار مدیر موفق 
و یک میلیون کارمند است، نشان می دهد دانش و مهارت چنانچه در 

راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی می شود. 
همچنین در پژوهشی دیگر که روي کسب و کارهاي گوناگون شرکت هاي 
بزرگ و کارمندان شان انجام شد، تنها ۲0 درصد از کارکنان احساس 
می کنند توانمندی هایشان به کار گرفته می شود و 80 درصد کارکنان 

معتقدند نقش مناسب به آنها واگذار نشده است.
کتاب کشف توانمندي ها برگرفته از 
پژوهش هاي سازمان گالوپ است. 
انداختن  راه  با هدف  کتاب  این 
نوشته شده  توانمندی ها  انقالب 
و ۳4 نوع توانمندي را به عنوان 
راهنما معرفی می کند. با مطالعه 
آن مي توانیم توانمندي هاي خود 
را کشف کنیم و برای برتر شدن 

در هر فعالیتی به کار ببریم.
مارکوس  نوشته  کتاب  این 
کلیفتون،  دونالد  باکینگهام و 
ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد 
است که توسط نشر فرا در 
۲88 صفحه به چاپ رسیده 

است.

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

حتما برای شما هم پیش آمده که دچار بی خوابی یا 
بدخوابی شده و تا صبح در رختخواب غلت زده و 
روز بعد خسته، کسل، بی انرژی و بدُخلق بوده اید. 
خوب خوابیدن به طور مستقیم بر سالمت روانی و 
جسمی ما تاثیر می گذارد و نداشتن خواب خوب 
می تواند آسیب های جدی به سطح انرژی ما در 
طول روز، بهره وری و تعادل عاطفی مان بزند و 
موجب چاقی، بیماری های قلبی و دیابت نوع۲ 
شود. البته که بی خوابی یا بدخوابی ممکن است 
برای همه ما هر از چندگاهی پیش بیاید اما وقتی 
این اختالل ادامه پیدا می کند، می تواند به مشکل 
تاثیرات جدی بر سالمت  واقعی تبدیل شود و 
بدن بگذارد. اگر شما هم دچار بی خوابی مفرط 
و مشکالت ناشی از آن هستید، ممکن است در 
جستجوی خواب بهتر به داروهای خواب رو بیاورید 
که قطعا عوارض جانبی خواهند داشت اما در ادامه 
به شما کمک  آشنا می شوید که  با راهکارهایی 
می کند قبل از رو آوردن به قرص، بتوانید خواب 

راحت تری را تجربه کنید:
1. یک تا دو ساعت قبل از خواب از نگاه کردن به 

صفحه های با نور آبی مانند تلفن همراه، تبلت، رایانه 
و تلویزیون که موجب اختالل خواب می شوند، 

پرهیز کنید.
2. هنگام خواب تا حد امکان اتاقتان را تاریک 
کنید. بهتر است از پرده های مناسب یا چشم بند 

استفاده کنید.
 3. در طول روز ورزش کنید. ورزش منظم، 
بی خوابی را بهبود می بخشد و مدت تجربه خواب 

عمیق را افزایش می دهد.
نیکوتین را که  شب ها مصرف کافئین و   .4 

محرک بی خوابی هستند، محدود کنید. 
5. همان طور که گرسنگی می تواند باعث بیدار 
ماندن و بی خوابی شود، شکم بیش از حد پر هم 
مانع خواب راحت است بنابراین، چه بهتر که برای 
شام از یک میان وعده کوچک و سالم استفاده کنید.
6. دمای اتاق خواب باید نسبتا خنک و با تهویه 
یا گرم، موجب  اتاق خیلی سرد  باشد.  مناسب 

اختالل در خواب می شود. 
7. تختخواب تان را برای خواب مهیا کنید. از 
تختخواب خود به عنوان دفتر برای پاسخگویی به 

تماس های تلفنی و ایمیل ها استفاده نکنید. تخت 
باید محرکی برای خواب باشد، نه بیداری.

8. آرامش را هدف خود قرار دهید، نه خوابیدن 
را. اگر به سختی به خواب می روید، از روش های 
آرام سازی مانند تجسم، مدیتیشن یا تمرینات تنفسی 
که حتی بدون بیرون آمدن از رختخواب هم قابل 

انجام هستند، استفاده کنید. 
9. اگر در طول شب به دلیل احساس اضطراب و 
استرس در مورد چیزی از خواب بیدار می شوید، 
آن را روی کاغذ یادداشت کرده و فکر کردن و نگرانی 
در مورد آن را به روز بعد موکول کنید. همین طور 
اگر یک ایده عالی موجب بیدار ماندن شما می شود.
10. در دوران کودکی هر شب پدر و مادر با خواندن 
داستان قبل از خواب، ما را برای خوابیدن آماده 
این تشریفات و مراسم آرامش بخش،  می کردند. 
به خوابیدن ما کمک می کند. تشریفات به بدن و 
ذهن پیام می دهد که زمان خواب فرا رسیده است. 
می توانید قبل از خواب یک لیوان شیر گرم بنوشید 

یا به موسیقی آرام گوش دهید..
health.harvard.edu :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
راز خواِب خوب شبانه

معرفی کتاب

كشف توانمندي ها

صغری خانم یک مادر جوان ۳8 ساله 
است. مادری که مدتی است پنجه های 
سرطان بر پیکرش فرود آمده و درد 
و رنجوری بر جانش نشانده است. او 
به سرطان پستان مبتالست اما غصه  و 
رنج او و خانواده اش فقط از بیماری 
نیست. صغری خانم جراحی شده 
شیمی درمانی  جلسه   8 پزشکان  و 
برایش تجویز کرده اند اما پرداخت 
هزینه دارو و این درمان برایش مقدور 
نیست. همسر این خانم کارگر است 

و درآمد چندانی ندارد. 
من و تو می توانیم کاری کنیم و بار 
کنیم،  سبک تر  را  خانواده  این  غم 
اگر به اندازه وسعمان همت کنیم. 
را  خود  نقدی  کمک  است  کافی 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6۲۲1-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی۲(  تلفن7598۳000 
 0919801۲677 همراه  شماره 

تماس بگیرید.
این بیمار با کد ۲5714 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دارند و دالیل  اعتقاد  یگانگی خداوند  به  به صورت فطری،  کودکان 
اشاره  روایت  این  به  نمونه  عنوان  به  دارد.  وجود  آن  برای  بسیاری 
می  کنم: »حضرت موسی)ع( به خدا عرض کرد: پروردگارا! کدام یک 
از اعمال نزد تو برتر است؟ از سوی خداوند خطاب رسید: محبت به 
کودکان چرا که من فطرت آنها را بر پایه اعتقاد به یگانگی خود قرار 
این شناخت دچار مشکل  را در  آنچه ممکن است کودک  دادم«.]1[ 
کند، افکار خام و نادرستی است که از تجزیه و تحلیل برخی اطالعات 
به دست آمده با ذهن محدود خود به آن می رسد. یکی از اشتباهاتی 
که ممکن است رخ بدهد، دادن اطالعات نادرست درباره خداوند و 

تایید برخی از افکار خام کودکان درباره خداست.
برخی والدین به گمان اینکه با دادن هر گونه اطالعاتی درباره خداوند 
کنند  و ساکت  قانع  را  کودک  پرسش گر  ذهن  می توانند  او  و صفات 
یا این تصور که اگر من به او معلوماتی ندهم ممکن است دیگر مرا 
آنکه  از  بیشتر  که  می دهند  او  به  اطالعاتی  گاهی  باشد،  نداشته  قبول 
سال ها  او  که خود  است  تصوری  باشد،  داشته  واقعی  و  علمی  جنبه 
درباره خدا داشته است. چنین کودکی دیر یا زود به اطالعات دقیقی 
درباره سواالت خود خواهد رسید و آنگاه به تمام گفته های شما به 

می نگرد. تردید  دیده 
بعضی از کودکان هم با همین معلومات به دست آمده از طریق پدر 
بر همان  را  ابعاد معنوی خود  تمام  مادر سال ها زندگی می کنند و  و 
معلومات ناقص یا اشتباه پایه ریزی می کنند که ممکن است آسیب های 

باشد. به دنبال داشته  آنها  برای  شناختی جدی 
از این رو، توصیه می شود در مواردی که خود به باور درستی دست 
پیدا نکرده اید، قدری تامل کنید و فقط در زمانی که از صحت معلومات 
منتقل  فرزندتان  به  را  آن  شدید،  مطمئن  خداشناسی  زمینه  در  خود 
کنید. در بسیاری از موارد شما می توانید از کودک فرصتی بگیرید تا 
در زمینه سوال او مطالعه و پرس وجو داشته باشید یا او را به شخص 
دیگری که می دانید معلومات بیشتری دارد، ارجاع دهید. در مواردی 
صادق  فرزندتان  با  ندارید،  اختیار  در  مفیدی  و  کامل  اطالعات  که 

باشید و با همین صداقت خود، ایمان راستین خود را اعالم کنید.
گفت وگو  زمینه های  تا  است  ارزشمندی  فرصت  رمضان،  مبارک  ماه 
مناسبت های  و  قدر  شب های  خصوصا  شود.  فراهم  خداوند  درباره 
فرزندان  حقیقت جویی  و  کنجکاوی  تا  می شود  سبب  خاص  معنوی 
فعال تر شود و به دنبال پاسخی برای سواالت خود باشند. این فرصت 

گرانبها را از دست ندهید.

به كودكان اطالعات درستی درباره خدا بدهید

 ابراهیم اخوی
روان شناس

سال هفدهم  شماره 794  شنبه 18 اردیبهشت 1400

چند سال پیش مسوول تحقیقات یک بانک خصوصی 
شدم تا شرایط پرداخت وام زیبایی را به عناوین 
نتایج  نهایت  بررسی کنم. در  برآورد و  مختلف 
تحقیقات چنین عملی را توجیه نکرد     اما نتیجه 
تحقیقاتم در پروژه سالمت راجع به جراحی    های 
زیبایی متعجبم کرد    . گویی سونامی جراحی زیبایی 
در کشور همه ما را گرفتار تصنعی بودن کرده است    . 
جراحی    های زیبایی بی حساب و کتابی که حال ما 
را خوب نمی کند ولی ادامه و روند صعودی دارد    . 
در جهت نفی زیبایی نمی نویسم و موضع مخالف 
ندارم؛ در این مطلب فقط سعی     می کنم جراحی    های 

بی دلیل را به چالش بکشم    . 
می گویند درصد جراحی بینی نسبت به جمعیت 
ایران بسیار باالست و متاسفانه افراد به بهانه    های 
مختلف برای جراحی    های زیبایی وام می گیرند و به 
هر ترتیب پولی فراهم می کنند تا جامه ای مصنوعی 
بر چهره و بدن خود بپوشانند. نتیجه اش هم این 
است که اگر حس خوبی هم از زیبایی حاصل شود 
که در بیشتر مواقع نمی شود، کمبود اعتماد به نفس 

جایی دیگر پدیدار     می شود    . 
 

خویشتن مصنوعی چیست؟
این روزها گاهی در چهره زنان حتی یافتن یک عضو 
طبیعی دشوار     است و آیا این همان تقویت »خویشتن 
مصنوعی« نیست؟ خویشتن مصنوعی یعنی تصور 
ایده آلی از خود که نشات گرفته از جبران کمبود اعتماد 
به نفس است    . عوامل مختلفی باعث تمایل به انجام 
جراحی    های مختلف     زیبایی می شود و اینجا به کمبود 
اعتماد به نفس و ساختن خویشتن مصنوعی     می پردازم    . 
وقتی نمی توانیم درون خود حس خوب بودن و 
کافی بودن کنیم عزم خود را جزم     می کنیم تا یک 
خود پوشالی بسازیم    . خود پوشالی غرور کاذب را با 
عوامل قدرت مصنوعی در هم     می آمیزد و »بیرونش 

دیگری را     می سوزاند و درونش ما را.«
بوتاکس، تزریق ژل لب، جراحی بینی، جراحی بدن و 
پیکرتراشی به طور افراطی و غیرضروری شاید ظاهر 

ما را مردم پسند کند ولی حالمان را خوب نخواهد 
کرد. پاسخ به این سوال که آیا باید گفت جراحی 

نکنیم؟ بحث این نوشته نیست    . 
 

خانه از پای بست ویران است
بحث این است که سطح را حل کردیم، حاال با 
درون چه کنیم؟ این خویشتن باد کرده نمی ترکد؟ 
آنقدر الیه    های محکم مقاومت و انکار دور جسممان     
می پیچیم تا فراموش کنیم حالمان خوب نیست ولی 
درون واقعی ما الیه ها را یکی پس از دیگری     می شکافد 
و بیرون     می آید تا باور کنیم پوسته شکننده ما لرزه    های 
عجیبی بر روانمان وارد     می کند و گریزی نیست    . زمانی 
که یک فرد دچار حس کمبود و نقص و شرم است، 
تصور     می کند زن کافی و جذابی نیست و نگران از 
دست دادن شریک زندگی یا همسرش است چون 
مدام فکر می کند نکند به قدر کافی زیبا و جذاب 
نباشد    . اگر شما هم چنین تفکری دارید، باید بدانید 
واقعیت این است که عشق و رابطه احساسی بیشتر 
تحت تاثیر قفل و کلید شدن روان و مهارت    های 
ارتباطی است وگرنه زنان زیبای دنیا خیلی خوشبخت 
بودند    . رابطه ای که بر اساس ظاهر شکل گیرد، قطعا 
مقطعی است چون هیچ زیبارویی در جهان نتوانسته 
مانع پیری شود    . دلیل منطقی و کارآمدی برای حفظ 
رابطه به شرط زیبایی وجود ندارد و ضعف در پس 
خودشیفتگی خود را نشان     می دهد و اگر بارها و 
بارها پوسته را جراحی کنیم، نمی توانیم آرام شویم    . 

 
جراحی درون ضروری تر است

 شاید بهتر است ابتدا درون را جراحی کنیم و سپس 
بیرون را    ، همان طور که درمانگران و نظریه پردازان 
مطرح روان درمانی به جراحی درون پرداختند و 
خودکاوی کردند    . بی شک این جراحی دردناک تر 
است و بیهوشی جراحی    های دیگر را ندارد ولی با 

انجام آن، »خانه از پای بست آباد     می شود.«
باور ندارم جراحی بیرون حال کسی را خوب کند 
و او پس از آن حس بهتری نسبت به خود پیدا 

کند    . شاید در مقطعی خودآگاه، فرد را گول بزند و 
خود را زیبا بپندارد ولی رد تداعی هایش او را به 
حس »هیچ بودن« عمیقی     می رساند    . نیاز به تایید 
شدن شدید که در افراد خودشیفته وجود دارد و 
خویشتن مصنوعی شان را تغذیه     می کند، عمیقا حس 
تایید نشدن را به یدک     می کشد که همیشگی     می ماند 
حتی اگر مدتی دیگران کف بزنند و تحسین کنند    . 
حس نقص و کمبود اعتماد به نفس     می تواند منجر به 
استرس و جراحی    های وسواس گونه شود یا فرد را 
دچار افسردگی کند به طوری که بخواهد با این کار 
حال خودش را بهتر کند ولی این  جراحی ها جایگزین 
روان درمانی و حل مشکل عمیق و واقعی نیست    . 
تصور کنید دندان شما پوسیده و شما دائم نمای آن 
را زیبا     می کنید    . تا چه زمانی دوام     می آورد؟ از یک 
جایی دیگر ریشه دندان نیست تا نمای زیبایی بماند    . 
لکان     می گوید: »ناخودآگاه باز    می گردد.« به اعتقاد من 
این جمله بسیار کاربردی است چون هیچ جراحی 
نمی تواند باعث از بین رفتن حس خودکم بینی و 
درونی شود و این احساس باالخره خود را در 
جایی دیگر نشان     می دهد    ؛ فرد از نتیجه جراحی 
راضی نمی شود یا این بار جای دیگری از بدنش 

را ناقص     و نیازمند تغییر می  بیند    . 
 

جراحی زیبایی افتخار و ارزش نیست
متاسفانه در آرایشگاه ها و مطب    های زیبایی به زنان 
با اعتماد به نفسی که پول بیهوده هزینه نمی کنند، از 
باال به پایین     نگاه می شود، گویی سطح کالس و 
شأن پایینی دارند     اما یادمان باشد اتفاقا زنان سطح 
باال و قدرتمند، هرگز خود را اسیر جراحی زیبایی 
غیرضروری نمی کنند و زنان کم اعتماد به نفس ، 
قربانی تبلیغات بیهوده و بی ارزش     می شوند    . در انتها 
باید بگویم جراحی ضروری و پرداختن متعادل 
به زیبایی الزم است ولی کسی که سالم زندگی     
می کند و حال درونش خوب است، با موی سفید، 
چروک    های صورت و روند طبیعی تحلیل جسم و 

صورت کنار     می آید    .

عکس و مکث

 کتایون خانجانی
روان درمانگر و زوج درمانگر  چهره و كالبد مصنوعی یا خویشتن مصنوعی؟

یک عکس از دستکش التکسی که با آب گرم پر شده و روی دست مردی در بستر بیماری در بیمارستان امام رضا 
در مشهد است، مورد استقبال گروهی از کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

جامعه سالم

کالمی با والدین



شیوع بیماری کرونا عالوه 
جسمانی،  مشکالت  بر 
روان شناختی  پیامدهاي 
زیادی مثل تحریک پذیري، 
اختالل خواب، افسردگی، اضطراب و همچنین 
تنهایی،  احساس  مانند  اجتماعی  پیامدهاي 
انزواي اجتماعی و ترس از آینده شغلی، مالی 

به دنبال دارد. 
فاصله گذاري اجتماعی و قرنطینه خانگی و 
امکان برقرار نشدن روابط مانند قبل به عالوه 
فشارهای اقتصادی از لحاظ روانی و اجتماعی به 
شدت افراد را تحت تاثیر خود قرار داده اند اما 
چطور مي توان در طوالني مدت با این مشکالت 
کنار آمد و تا حدودي سازش پیدا کرد؟ در 
این خصوص با دکتر امیرحسین جاللی ندوشن، 
روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران گفت وگو کرده ایم. 

: ابعاد مختلف رشد فرد چگونه شکل 
می گیرند و رشد می کنند؟ 

به طور طبيعي انسان موجودي اجتماعي است و 
در گروه و در رابطه با افراد ديگر تعريف مي شود. 
ما حتي وقتي رشد انسان را در يک شکل طولی 
نگاه می کنيم متوجه می شويم آن چيزی که به 
ما کمک می کند تا در ابعاد مختلف  شناختی، 
روانی و هيجانی رشد پيدا کنيم داشتن ارتباط 
با ديگران است؛ ارتباطی که از ابتدای تولد با 
مادر شروع می شود، با اعضای خانواده شکل 
می گيرد و در آينده نيز با ورود فرد به اجتماعات 
مختلف در محيط های ديگر گسترش مي يابد. 
به اين ترتيب ما با مجموعه شواهد عينی روبرو 
هستيم که به وسيله آنها می توانيم متوجه اهميت 
برقراری ارتباط فرد با دنيای بيرون و افراد ديگر 

در محيط خانواده و اجتماع باشيم. 
: در حال حاضر شیوع ویروس کرونا 
چه مشکالتی در افراد به وجود آورده است؟ 
 توجه داشته باشيم بيماري کرونا به ويژه در 
کوتاه مدت و همچنين طوالني مدت مي تواند 
عوارض مختلف عصبي رواني جدي به دنبال 
داشته باشد. اخيرا در مجله معروف روان پزشکي 
لنست )the lancet( مقاله اي منتشر شده که 
در  پابرجا  روان پزشکي  عوارض  نشان دهنده 

کساني است که به کوويد مبتال شده اند. 
البته با شيوع چنين ويروسي اين حدس زده 
مي شد افرادي که به بيماري کرونا مبتال مي شوند 
دچار عوارض روان شناختي ناشي از بيماري، 
پيش بيني ناپذيري  و  وحشت  ترس،  مانند 
آگاهي  نداشتن  دليل  به  کوويد-19  آينده 

تعليقي که در  کافي و همچنين  اطالعات  و 
مورد آن وجود دارد- باشند و به همين خاطر 
دچار حالت هاي اضطرابي و افسردگي شوند. 
مواجه هاي بيمارستاني افراد هم در اين دوران 
آنها را بسيار آسيب پذيرتر کرده که ممکن است 
منجر به بروز بعضي اختالالت از جمله استرس 
بعد از سانحه شون چون اغلب بيماران مبتال به 
کرونايي که در بيمارستان بستري مي شوند با 
شرايط تلخي مانند مرگ ديگر بيماران و هراس 
مرگ خود روبرو مي شوند. همين موضوع هم 
ممکن است در آنها عوارض اضطراب زيادي 

و با شکل هاي مختلف ايجاد کند. 
بيماري آن است که  اين  نکته مهم در مورد 
بدانيم غير از افراد مبتال؛ بقيه افراد ديگر هم 
با اين فکر که ممکن است مبتال شوند و اين 
ابتال هم شايد عوارض پيش بيني نشده اي براي 

خودشان و اطرافيان شان به دنبال داشته باشد 
روبرو هستند. 

: کووید-19 چه تاثیراتي بر کیفیت 
زندگي افراد گذاشته است؟

افراد هنگام شيوع  بسياري  اينکه  به  توجه  با 
بيماري کرونا در شرايط قرنطينه زندگي مي کنند 
يا روابطشان توام با ترس شده است؛ همچنين 
زندگي در شرايطي که چشم  اندازي براي آينده 
در آن وجود ندارد و نمي دانيم اين همه گيری چه 
زمان به پايان مي رسد و چه هنگام دوباره مي توان 
به زندگي عادي برگشت؛ شرايط را سخت تر 
هم کرده است. حتي اصطالح »اگر زنده باشيم 
و جان سالم به در ببريم...« نيز که اين روزها در 
بين مردم بسيار رايج شده؛ مويد اين موضوع 
است که مردم اميد چنداني به آينده و بود و نبود 
خود ندارند. همچنين بازتابي از عدم اعتماد و 

يقيني است که به آينده پيش رو وجود دارد. 
اين موارد مي تواند بر گروه هاي مختلف افراد 
به ويژه گروه هاي آسيب پذير يا گروه هاي مختلفي 
که مي توانند بسيار بالنده و شکوفا باشند تاثير منفي 
داشته باشد. تحريک پذيري و ناسازگاري در محيط 
خانواده و تاثيرات مختلف آن بر اجتماعي شدن 
کودکان هم ميزان استرس و اضطراب افراد را 
افزايش داده؛ به گونه اي که باعث افسردگي و 
نااميدي و حتي سرزدن افکار خودکشي در آنها 
شده است. ضمن اينکه آمار باالي اختالالت 
روان پزشکي در مدت شيوع بيماري کرونا در کل 
دنيا نيز اين موضوع را تاييد مي کند. مشکالت 
معيشتي و اقتصادي، نبود واکسن، تکرار موج هاي 
جديد بيماري در ايران هم ما را بيش از مردمان 
ديگر دنيا آسيب پذير و تحمل شرايط را براي ما 

سخت تر کرده است.

: چطور مي توان به شرایط دوري از 
اجتماع بیش از اندازه خو نگرفت و به آن 

عادت نکرد؟
با توجه به اينکه انسان موجودي اجتماعي است و 
کنار ديگران و حضور در جامعه تعريف مي شود و 
شکل مي گيرد؛ آنچه براي شکل گيري ابعاد مختلف 
رشد به او کمک مي کند بودن در ميان جمع است. 
در حال حاضر و با نبود امکان ديدار افراد با يکديگر 
بعضي ها کم کم به آن عادت مي کنند. البته کنار 
آمدن با چنين شرايطي و سازش پيدا کردن با 
آن خوب است اما اين عادت ها نبايد به گونه اي 
باشند که در آينده نتوان آنها را کنار گذاشت؛ به 
گونه اي که در واقع بعد از مدتي افراد ديگر تمايل 
و عالقه اي به بودن کنار همديگر نداشته باشند. 
توجه داشته باشيم حضور در جمع موضوعي 
است که همه ما به آن نياز داريم. بنابراين مساله 
مهم ديگر در اين خصوص آن است که با توجه 
به اينکه چشم  انداز دقيقی برای اتمام اين بيماری 
و محدويت های آن وجود ندارد؛ بايد تالش کنيم 
به گونه ای خود را با محدوديت های آن مطابقت 
دهيم و خالقيت هاي براي ديدار به طور مجازي 

يا مثال در هواي آزاد داشته باشيم. 
يعني عالوه بر  پذيرش چنين مشکالتي بايد به 
دوري از جمع هم عادت نکنيم؛به گونه ای که 
مثال در آينده از جمع فراري باشيم. به همين 
خاطر بهتر است در عين حال که با تنهايی هاي 
حاصل از بيماري کرونا کنار مي آييم بکوشيم 
بيش از اندازه به آن خو نگيريم و عادت نکنيم. 
: استرس به عنوان یکي از پیامدهاي 
روان شناختي دوران کرونا چطور نمود پیدا 

مي کند؟
يکی از عوامل تاثير گذار استرس در دوران کرونا 
تاثير آن بر شرايط مختلف زندگي و نوع برداشت 
و انتظار ما از آن است. درواقع اگر بپذيريم داشتن 
استرس و اضطراب در دوران همه گيری بسيار 
طبيعي است و اگر برداشت ما از آن درست باشد 
بهتر مي توانيم در رويارويي با آن واکنش نشان دهيم. 
فراموش نکنيم در ابتدای شيوع کرونا دو ديدگاه 
و معنا در مورد آن وجود داشت؛ بعضي ها آن را 
فاجعه و غيرقابل کنترل مي دانستند. فکر مي کردند 
به آخر خط رسيده اند و به همين دليل هم ديگر 
نمي توانستند از هيچ چيز مانند قبل لذت ببرد. بر 
عکس بعضي ديگر آن را ناچيز مي شمردند، بيماری 
را جدی نمی گرفتند و حتي عقيده داشتند بقيه هم 
بی دليل همه چيز را اين قدر سخت می گيرند. 
اين افراد هم با چنين تفکري باعث ايجاد خطر 
براي خودشان و ديگران مي شدند اما در اين 
ميان، ديدگاه بينابين و سالم و درستي هم وجود 

دارد که معتقد است افراد بايد عالوه بر رعايت 
موارد پيشگيری و محدوديت ها و جدی گرفتن 
آنها، روحيه خودشان را هم حفظ کنند، بيش از 
اندازه هراس نداشته باشند و نترسند و به آينده 
روشن و رسيدن به شرايط سالمت و رهايي از 
ترس اميدوار باشند. در واقع محدوديت هايي 
که بيماري کوويد با خود همراه داشته به عنوان 
عامل فشار به طور غيرمستقيم می تواند پيامدهای 
خطرآفرينی برای سالمت جسم و روان افراد يک 

جامعه به دنبال داشته باشد. 
: ادراک افراد نسبت به شرایط سخت 
تا چه حد مي تواند در احساس آنها موثر باشد؟

فراموش نکنيم شناخت درست و شناسايي مشکل، 
نخستين گام براي مواجهه و مقابله با آن است. 
اگر چه در حال حاضر شاهد تغييرات زيادی در 
مورد شرايط سخت رويارويي با کرونا بوده ايم، 
شناخت ما هم در اين مدت تغييرات زيادي 
کرده و بر ارزيابي ما از شرايط تاثير گذار بوده 
است. ضمن آنکه تجربه نشان مي دهد هنگامي 
که نمي توانيم خطر را به درستی ارزيابی کنيم و 
آن را بيشتر از حد يا کمتر از واقعيت موجود در 
نظر می گيريم نمي توانيم راه حل درستي هم در 
برابر آن اتخاذ کنيم. ولي وقتي درك درستي از 
شرايط و مشکالت داشته باشيم، واکنش بهتري 
هم از خودنشان مي دهيم و مثال در مواجهه با 

کرونا نبهتر و توانمندتر عمل خواهيم کرد. 
: حمایت های اجتماعی تا چه حد 
مي توانند در شرایط سخت همه گیری مانند 

کرونا تاثیر گذار باشند؟
حمايت های اجتماعی در چگونگی مقابله افراد 
با بيماری کرونا بسيار موثر هستند. اينکه افراد 
در يک جامعه فکر کنند در صورت ابتال به 
بيماری، بيکاری يا به وجود آمدن مشکالت 
اقتصادی؛جامعه از آنها حمايت خواهد کرد، 
استرس کمتري خواهند داشت؛ موضوع بسيار 
مهمي که اين روزها بسياري از ما را با مشکل 
مواجه کرده و تبديل به يکي از دغدغه هايمان 
شده است. همه اينها کنار نگران بودن ما از ابتالي 
خودمان و اطرافيان مان به کرونا باعث شده 
احساس نااميدي و ناتواني مضاعفي داشته باشيم. 
به طور کلی می توان گفت کرونا عوارض و 
پيامدهای گوناگونی به خود همراه آورده که 
البته هر شخص با توجه به ويژگی های فردی و 
اجتماعی خود در طيف های متفاوتی از جامعه 
مقابله و مواجهه متفاوتي هم با آن داشته است. 
باعث  هم  کنار  مشکالت  همه  آنکه  ضمن 
بی اعتمادی مردم به يکديگر و همچنين نوعي 

احساس بی اعتباري کارهاي دنيا هم شده است. 
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سايه هاي سنگين كرونا
 يكتا 

فراهاني
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برخورداري از روابط خوب اجتماعي و بودن افراد کنار 
یکدیگر به ویژه هنگام مشکالت و سختي ها یکي از 
سرمایه هاي با ارزش هر فرد به حساب مي آید و افراد 
با توجه به توانایي برقراري چنین روابطي مي توانند 

امنیت بیشتري کنار هم تجربه کنند. 
با توجه به قرار گرفتن در شرایط سخت شیوع بیماري 
کرونا شکل روابط کامال تغییر پیدا کرده و معموال محدود 
به فضاهاي مجازي شده است. به همین خاطرهم اغلب 
ما احساس تنهایي بیشتري مي کنیم. البته در نظر داشته 
باشیم خود تنهایي با تنها گذاشته شدن متفاوت است. 
مثال ما در شرایطي مانند شیوع همه گیری کرونا باید 
تنها بمانیم اما دادن حس تنهایي به همدیگر ناشي از آن 
است که هنوز بعد از گذشت یک سال یاد نگرفته ایم 
چگونه مي توانیم با دادن احساس خوب به همدیگر، 
دوستان مان را تنها نگذاریم. در حال حاضر و با وجود 
مشکالت زیادي که همه ما با آن روبرو هستیم چگونه 
مي توانیم متوجه مسائل خاص یکدیگر باشیم، تا حد 
امکان سعي کنیم هواي هم را داشته باشیم و یکدیگر را 
تنها رها نکنیم. در این خصوص با دکتر مونا کروندي، 

روان پزشک گفت و گو کرده ایم.

: تنهایی یا احساس تنهایی چه تعریفی دارد؟
تنهايی ياحس تنها بودن بيشتر به معنای درك نشدن 
است. يعنی يا فرد اطرافيانی دارد که از جانب آنها درك 
نمی شود يا اصال کسی را ندارد و کال تنهاست. در واقع 
می توان گفت که بشر در يک بازه ای در طول عمر خود 
چه افرادی را در کنار خودش داشته باشد يا نه؛ احساس 
تنهايي احساسي است که معموال سراغ او خواهد رفت. 
توجه داشته باشيم همان گونه که هر مشکلي در زندگي 
شايد در مرحله اي از آن خيلی پررنگ تر شود؛ تنهايی هم 

به گونه ای است که باالخره زمانی و در دوره خاصی از 
زندگی خود شايد بيشتر آن را احساس کنيم. 

ولي با همه اينها بسياري افراد اغلب حتي فکر نمي کنند 
که با تنهايي هاي خود چه بايد بکنند يا تنهايي دقيقا چه 

مفهومي دارد. 
: تنهایي در دوره کرونا چطور خود را نمایان 

کرده است؟
شايد افراد زيادي که تا قبل از کرونا نمي دانستند چطور 
مي توانند با تنهايي هايشان کنار بيايند، در حال حاضر 
مواجهه جديدي با آن پيدا کرده باشند. در واقع هميشه 
يک عامل يا انگيزه بيروني براي گريز از تنهايي وجود 
دارد مانند بودن در جمع، سفر، مصاحبت با ديگران و...
اما در دوران کرونا اين انگيزه هاي بيروني بسيار کمرنگ 
شده و حتي از بين رفته اند. بنابراين نوع رويارويي ما با 
احساس تنهايي بسيارمتفاوت شده است. البته تنهايي هاي 
سطحي که شخص در باره آنها فکر نکرده اغلب آزار دهنده 
هستند اما با تفکر عمقي درباره فلسفه تنهايي مي توان به 
نتايجي رسيد که احساس بهتري هم به دنبال داشته باشد. 
در حال حاضر نيز بسياري از ما خواسته يا ناخواسته 
سعي مي کنيم بيشتر با تنهايي خود روبرو شويم، آن را 

بپذيريم و به آن به گونه اي ديگر فکر کنيم. 
اما وقتي فرد به نتيجه مشخصي درباره تنهايي نرسيده 
باشد در مواجهه با آن اغلب با احساس ترس، استرس 
يا افسردگي مواجه خواهد شد که در دوران کرونا هم 

اين احساس بيشتر نمايان شده است. 
: چرا اغلب مواجهه با تنهایي باعث ترس 

و استرس مي شود؟
از آنجايي که بعضي افراد نمي دانند در تنهايي چطور 
مي توانند اوقات خوبي داشته باشند و حتي از آن لذت 
ببرند دچار ترس و استرس مي شوند اما مي توان به اين 

افراد کمک کرد تا برنامه ريزي خوبي براي زمان هاي 
تنهايي خود داشته باشند. در واقع تا زماني که شخص 
نتواند قبول کند تنهايي واقعيت زندگي همه آدم هاست 
و تالش کند تا آن را بشناسد، بپذيرد و از آن لذت ببرد 
نمي تواند احساس خوبي هم نسبت به آن داشته باشد. 
فراموش نکنيم اينکه قبول داشته باشيم بشر موجودي 
اجتماعي است که بايد در جمع باشد به اين معنا نيست 
که نتواند از تنهايي خود هم لذت ببرد. در واقع مي توان 
گفت هنگامي که فرد به شخصيت بالغ درون خود نزديک 
مي شود يعني از ارزشمندي  ها و توانمندي هاي خود آگاه 
شده است، امنيت عاطفي هم دارد. به اين ترتيب مي داند 
چه عاليقي دارد، از چه تفريحاتي بيشتر استقبال مي کند 
و چطور مي تواند از آنها لذت ببرد. همچنين جسارت 
رها کردن وابستگي هاي خود را نيز دارد. به اين ترتيب 

تنهايي هم براي او آزار دهنده نخواهد بود.
: چطور مي توان از وابستگي هاي مختلف 

عاطفي رهایي یافت؟
توجه داشته باشيم امنيت عاطفي چيزي است که ما بايد 
از دوران بچگي آن را به دست آورده باشيم. براي دادن 
امنيت به کودك در واقع بايد به او بها داده شود و توجه 

الزم را هم از طرف والدين دريافت کند. 
وقتي همه گونه توجه الزم در بچگي به فرد 
بشود او هم معموال شجاعت ابراز وجود و 
جسارت حرف زدن را پيدا مي کند. به اين 

ترتيب خود را موجود ارزشمندي 
مي داند که قابل دوست داشته شدن 

است. بنابراين اجازه نمي دهد 
ديگران با او بد رفتاري کنند 

يا او را ناديده بگيرند. 
فرد  زماني  واقع  در 
تنهايي  مي تواند 
و  بپذيرد  را  خود 

کند  مديريت  را  آن 
عاطفي  امنيت  از  که 

الزم برخوردار باشد اما اگر 
امنيت عاطفي در دوران کودکي 

حاصل نشده باشد فرد بايد بتواند با 

شناخت هر چه بيشتر خودش و خواسته هايش و همچنين 
تقويت قواي رواني اش، آن را به دست آورد. تقويت عزت 
نفس، اعتماد به نفس و ميزان  پذيرش باال نيز مي توانند ما 

را به سمت تامين امنيت عاطفي هدايت کنند. 
: با تغییر سبک زندگي در دوران کرونا تنهایي 

به چه شکل در آمده است؟
در دوران کرونا بسياري از موضوعات از جمله نوع 
برقراري ارتباطات، ديدارها يا تنهايي هم تغيير کرده است. 
در بسياري موارد احساس تنها گذاشته شدن به ما دست 
مي دهد. البته بخشي از اين تنها ماندن ها نيز اجباري هستند؛ 
به همين خاطر راحت تر هم مي توانيم با آنها کنار بياييم. 
البته کرونا مشکالت اقتصادي زيادي هم به دنبال داشته 
است. ضمن اينکه عده زيادي شغل شان را از دست داده 
و با نداشتن کار مناسب، نوع ديگري از تنهايي را تجربه 
کرده اند. ولي توجه داشته باشيم درست است که براي 
حفظ سالمتي خودمان و ديگران بهتر است همديگر را 
نبينيم اما در حال حاضر و با گذشت بيش از يک سال 
از شيوع اين بيماري مي توانيم با خالقيت بيشتر باالخره 
به نوعي همديگر را ببينيم تا کمتر حس تنها گذاشته 

شدن آزارمان بدهد. 
ضمن اينکه فراموش نکنيم موضوع مهم براي احساس 
نکردن تنهايي، فقط ديدار افراد با همديگر نيست 
بلکه درك کردن همديگر و ناديده گرفته نشدن؛ 
موضوع مهم ديگري است که انتقال آن به 
همديگر نيز حتما با ديدار ميسر نخواهد 
شد. البته انتقال حس خوب گاهي 
تنها مي تواند در يک عبارت 
يا يک گفت وگوي ساده 
که  شود  خالصه 
دوران  در  متاسفانه 
از  بسياري  کرونا 
هم  را  همين ها  ما 
دريغ  همديگر  از 
کرده ايم و به بهانه هاي 
نيستيم  حاضر  مختلف 
همديگر  واقعي  حال  جوياي 
باشيم. وقتي اين گونه همديگر را 

رها مي کنيم حس دوست داشته شدن هم کم کم تغيير 
شکل مي دهد و گمان مي کنيم اصال شايد قبال هم از 

سر عادت به ديدار يکديگر مي رفتيم. 
بنابراين مجموعه اي از تمام اين مسائل باعث مي شوند 
نوع تنهايي ما عمق بيشتري به خود بگيرد و ما را تا سر 
حد نااميدي از باورهاي اشتباه گذشته يا افسردگي برساند. 
: چطور مي توان تنهایي هاي دوران کرونا 

را مدیریت کرد؟
يکي از مشکالت دوران کرونا شرايط اقتصادي ناپايداري 
است که در عمل بسياري از فعاليت هاي ما را مختل 
کرده اند. نداشتن احساس امنيت اقتصادي هم با خود 

نوعي انزوا، بي تفاوتي و تنهايي به دنبال دارد. 
تنش هاي گذشته زندگي با وجود کرونا، مشکالت اقتصادي 
و نداشتن معاشرت، ديدار دوستان و... همه کنار هم نوعي 
انزوا و در بعضي موارد نيز بي تفاوتي به دنبال آورده که 

قبال هيچ يک تجربه اي از آن نداشته ايم. 
به همين خاطر بايد با شناخت بيشتر خود، محدوديت ها 
و پيش بيني ناپذير بودن زندگي را جدي بگيريم و تا حد 

امکان خودمان را براي مواجهه با آن آماده کنيم. 
در واقع کرونا يکباره ما را با نوعي محدوديت و ناامني 
مواجه کرد و بشر را در برابر واقعيت تلخ زندگي قرار 
داد. به همين خاطر ميزان افسردگي، اضطراب و مراجعه 

به روان پزشکان نيز بيشتر شد. 
اما توجه داشته باشيم همان گونه که براي درمان ترس، 
نخستين گام مواجهه کامل با آن است در مورد کرونا هم 
ما با رويارويي با بيماري بايد بتوانيم به درمان آن بپردازيم. 
در واقع وقتي چاره اي براي بعضي دردها در دست نداريم؛ 
بهترين راه اين است که عالوه بر  پذيرش، ببينيم چگونه 
مي توانيم به بهترين شکل با آن کنار بياييم و نگذاريم ترس 

از درد و رنج قبل از ابتال، ما را از پا در آورد. 
وقتي ترس از تنهايي ناشي از کرونا را با توجه به جهان 
شمول بودن آن بپذيريم بهتر هم مي توانيم خودمان را 
براي  پذيرش و مهار و مديريت آن آماده کنيم. مديريت 
تنهايي هم با توجه به عوامل دروني و سرشتي هر شخص 
مي تواند متفاوت از ديگري باشد. البته هراس نداشتن 
از آن به عنوان راهکار اصلي است که به نوعي مي تواند 

براي همه مشترك باشد. 

بررسي سردي روابط اجتماعي در دوران كرونا 

رويارويي با حقيقت تنهايي 

حمايت های 
اجتماعی در 

چگونگی مقابله 
افراد با بيماری 

كرونا بسيار 
موثر هستند. 

اينکه افراد در 
يك جامعه فکر 

كنند در صورت 
ابتال به بيماری، 

بيکاری يا به وجود 
آمدن مشکالت 

اقتصادی؛جامعه 
از آنها حمايت 

خواهد كرد، 
استرس كمتري 
خواهند داشت؛ 

موضوع بسيار 
مهمي كه اين 

روزها بسياري 
از ما را با مشکل 

مواجه كرده و 
تبديل به يکي 

از دغدغه هايمان 
شده است

برخورداري از روابط 
خوب اجتماعي و بودن افراد 

كنار يکديگر به ويژه هنگام مشکالت 
و سختي ها يکي از سرمايه هاي با ارزش 
هر فرد به حساب مي آيد و افراد با توجه 

به توانايي برقراري چنين روابطي 
مي توانند امنيت بيشتري كنار 

هم تجربه كنند



در بهارکرونایی

سبزی های بهاری، بیشتر بخورید!
طول  در  افراد  بیشتر  معموال 
به دلیل سرمای هوا،  زمستان و 
مصرف  به  شدیدتری  تمایل 
غذاهای سنگین و پرحجم دارند. 
از آنجایی که تمرکز سیستم گوارشی در روزهای سرد 
سال به منظور بهبود سوخت وساز بدن برای افزایش 
دمای بدن بیشتر می شود، بنابراین دستگاه گوارش در 
فصل زمستان می تواند عملکرد بهتری برای هضم و 

جذب غذاهای سنگین داشته باشد. 
این درحالی است که با گرم تر شدن هوا در فصل 
بهار، بدن سعی می کند که به طور ناخودآگاه گرمای 
داخلی را به سطح پوست منتقل کند تا دمای داخلی 
بدن را کاهش دهد. همین مساله می تواند به ضعیف تر 
شدن عملکرد سیستم گوارشی در روزهای گرم تر 
سال منتهی شود. با این حساب، با فرارسیدن فصل 
بهار تمامی افراد باید یک تغییر اساسی در الگوی 
غذایی خودشان ایجاد کنند تا نه تنها باعث فشار آمدن 
به سیستم گوارشی نشوند بلکه با رعایت یک الگوی 
غذایی مناسب به بهبود عملکرد سیستم گوارشی و 

سیستم ایمنی بدن کمک کنند. 
4 نکته ای که باید در الگوی تغذیه ای فصل بهار در 

نظر گرفته شوند، شامل موارد زیر هستند. 
 

1 کاهش شدید در مصرف قند و شکر 
بهتر است بدانید که مصرف قند و شکر و تمامی 
خوراکی های حاوی آنها به طور مستقیم باعث افزایش 
سطح استرس در بدن می شود و همین استرس می تواند 
عملکرد سیستم ایمنی و سیستم گوارشی را مختل 
کند. افرادی که می خواهند الگوی غذایی سالمی در 
فصل بهار داشته باشند، باید تا حد امکان خوراکی های 
حاوی قند و شکر را از رژیم روزانه خودشان کنار 
بگذارند یا حداقل مصرف آنها را بسیار محدود کنند. 
شما در فصل بهار می توانید به جای قند و شکر ساده 
از خوراکی هایی مانند خرما، انجیر، توت یا کشمش 
که قند همراه با فیبر غذایی دارند، استفاده کنید. چنین 
تغییری در الگوی غذایی باعث بهبود در عملکرد 
سیستم دفاعی بدن در برابر عوامل بیماری زای مختلف 

مانند کووید-19 هم خواهد شد. 

2 افزایش مصرف سبزی های بهاری 
تازه و  بهار، فصل سبزی های  خوشبختانه فصل 
پرخاصیت و متنوع است. اگر بتوانید در روزهای خنک 

بهاری حداقل روزی 3 تا 4 لیوان از سبزیجات 
بهاری را مصرف کنید، کمک بزرگی به بهبود 

سیستم  گوارشی،  سیستم  عملکرد 
ایمنی  سیستم  و  قلبی ـ عروقی 

بدن کرده اید و کنار تمامی 
اینها باعث افزایش تمرکز 
و بهبود عملکرد مغزی هم 

شده اید. شما می توانید سبزیجات 
بهاری را به صورت خام یا بخارپز کنار 

وعده های غذایی اصلی مصرف کنید یا از 
آنها در تهیه انواع کوکوها، املت ها، خورش ها 

یا خوراک ها کمک بگیرید. 
به خاطر داشته باشید که یک الگوی غذایی سالم در 
فصل بهار، الگویی است که کنار تمامی وعده های 
غذایی اصلی حداقل یک لیوان پر از سبزی ها یا 

صیفی های تازه قرار گرفته باشد. کنگر، کنگر فرنگی، 
اسفناج، انواع کاهو و کلم جزو مغذی ترین سبزیجات 
بهاری هستند که مصرفشان به اندازه چند بار در هفته 

به شدت توصیه می شود. 

3 افزایش مصرف پروتئین های گیاهی 
همان طور که گفته شد، سیستم گوارشی بدن با ورود 
به روزهای گرم سال کمی ضعیف تر عمل می کند 
بنابراین ممکن است شما با خوردن انواع پروتئین های 
حیوانی با مشکالتی مانند نفخ، سوء هاضمه یا پری سر 
دل در این روزها مواجه شوید. براساس اعالم انجمن 
قلب آمریکا بهتر است که در فصل بهار و تابستان، 
مصرف پروتئین های حیوانی 
)خصوصا گوشت قرمز( 

را به یک یا نهایتا دو بار در هفته کاهش دهید و 
به جای آنها بیشتر از حبوبات و غالت استفاده کنید. 
ترکیب حبوبات و غالت می تواند بهترین ترکیب 
برای دریافت یک وعده پروتئین کامل توسط بدن 
باشد. مثال شما می توانید انواع حبوبات را با برنج، 
جو یا حتی نان های سبوس دار مصرف کنید تا یک 

وعده پروتئین کامل به بدن برسانید. 
نکته جالب اینکه اگر می خواهید در فصل بهار به 
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک کنید و 
کمی از بار کبد و کلیه ها برای پاکسازی بدن را 
بردارید، می توانید حداقل روزی یک وعده ساالد 
متشکل از یک نوع سبزی، دو نوع صیفی و یک نوع 
حبوباتهمراه مقداری آبلیموی تازه و روغن زیتون 
مصرف کنید. اگر کمی از مغزها یا دانه های خام نیز 

به این ساالد اضافه شوند، شما یک وعده غذایی 
اَبَرمغذی خواهید داشت. 
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افرادی که می خواهند الگوی غذایی 
سالمی در فصل بهار داشته باشند، باید تا 
حد امکان خوراکی های حاوی قند و شکر را 

از رژیم روزانه خودشان کنار بگذارند یا 
حداقل مصرف آنها را بسیار محدود کنند. 

شما در فصل بهار می توانید به جای قند 
و شکر ساده از خوراکی هایی مانند خرما، 

انجیر، توت یا کشمش که قند همراه با 
فیبر غذایی دارند، استفاده کنید

یکی از مهم ترین توصیه های طب سنتی همزمان با گرم شدن هوا و شروع 
فصل بهار، این است که همه افراد در مرحله اول حجم وعده های غذایی 
یا خوراکی های دریافتی در طول روز را کاهش دهند. به عبارت ساده تر، 
هرچقدر که هوا گرم تر می شود، غذاهای انتخابی ما باید سبک تر و با هضم 
ساده تری باشد. به این ترتیب شاید بتوان گفت که آش ها یا سوپ های سبک، 
انواع خوراک های سبزیجات یا غذاهای خنک می توانند گزینه بهتری نسبت 
به غذاهای سنگین و پرحجم سنتی برای فصل بهار باشند. از آنجایی که فصل 
بهار امسال با شروع ماه رمضان همراه شده است، توصیه می کنیم که در این 
روزها عالوه بر نوشیدن آب ساده فراوان بین وعده افطار تا سحر،  از مصرف 
انواع نوشیدنی های سنتی یا آش ها و سوپ های سنتی برای وعده افطار غافل 
نشوید. این غذاها یا نوشیدنی ها می توانند عالوه بر پاکسازی معده و روده، باعث 
تامین انرژی ازدست رفته بدن در طول روزهای روزه داری شوند و سالمت 
سیستم ایمنی و سیستم گوارشی راهمراه داشته باشند. از بهترین نوشیدنی ها 
یا غذاهایی که می توان در این ماه رمضان بهاری مصرف کرد تا بار سیستم 

گوارشی را کاهش داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
1. آش آلو: آش آلو هم غذای مناسبی برای شب های خنک بهاری است و 
هم می تواند یک وعده افطار بسیار مناسب و مغذی باشد. این غذا به دلیل ملین 
بودن می تواند جلوی ابتال به یبوست در طول روزهای روزه داری را هم بگیرد. 
برای تهیه آش آلو بهتر است یک نوع گوشت دلخواه مانند گوشت گوسفند یا 
گوشت پرندگان را قطعه قطعه کنید و با آب، نمک و مقداری پیاز بجوشانید. 
سپس کف روی گوشت را بگیرید و اجازه دهید تا گوشت کامال بپزد. بعد از 
پختن گوشت، مقداری برنج که از قبل شسته و خیسانده اید را به قابلمه اضافه 
کنید و اجازه دهید که برنج چند جوش بخورد. بعد از آن حدود یکی-دو لیوان 
آب آلوی از قبل خیس شده را همراه با مقداری نعناع تازه به آش اضافه کنید و 

اجازه دهید که تمامی مواد درون آش طعم یکنواختی بگیرند. 
2. اشکنه رب انار: اشکنه رب انار از دیگر غذاهای سنتی بسیار مناسب برای 
فصل بهار و وعده افطار است. برای تهیه این غذا یک عدد پیاز کوچک را 
خرد کنید و در مقداری روغن روی حرارت مالیم تفت دهید تا کمی سبک 
شود. سپس نصف قاشق غذاخوری آرد جو را به پیازها اضافه کنید و آرد را 
هم کمی تفت بدهید. درنهایت یک قاشق غذاخوری شنبلیله خشک و مقداری 
زردچوبه را هم در ظرف تفت دهید و سه پیمانه آب را به ظرف اضافه کنید. 
بعد از افزودن آب می توانید یک سوم پیمانه آب را با رب انار ملس و کمی نمک 
ترکیب کنید و این ترکیب را به سایر مواد اشکنه بیفزایید. بعد از اینکه تمامی 
مواد اشکنه برای حدود 5 تا 10 دقیقه جوشیدند و طعم یکنواختی گرفتند، 
یک عدد زرده تخم مرغ را هم به مایه اشکنه اضافه کنید و بعد از 10 دقیقه که 

غذا روی حرارت مالیم جوشید، آن را ِسرو کنید. 
3. انواع کته سبزیجات: انواع کته های حاوی سبزیجات مانند کته گشنیز یا 
کته شوید که روش طبخ آنها مانند سبزی پلو است، می توانند برای وعده سحر 
استفاده شوند. کته های حاوی سبزیجات به دلیل داشتن فیبر غذایی مناسب 

می توانند گزینه غذایی مطلوبی برای فصل بهار به حساب بیایند. 
4. خوراک سبزیجات: خوشبختانه فصل بهار، فصل وفور سبزیجات است. 
شما می توانید انواع سوپ ها یا خوراک های حاوی کرفس، کنگر، شنگ، گشنیز، 
نخودفرنگی، نعناع، جعفری، اسفناج و برگ چغندر راهمراه مقداری روغن زیتون، 
بوقلمون، مرغ، کبک یا ماهیچه گوسفندی و همچنین کدو سبز،  عدس یا انواع 
لوبیا طبخ کنید و از این سوپ یا خوراکهمراه نان در وعده سحری یا افطاری 
استفاده کنید. استفاده از چنین خوراک ها یا سوپ هایی می تواند هم تامین کننده 
بخش قابل قبولی از آب و الکترولیت های ازدست رفته بدن در طول روزهای 

روزه داری باشد و هم باعث پیشگیری از ابتال به یبوست در این ایام شود.
انواع  خاکشیر:  و  سیب  شربت   .5
نوشیدنی های سنتی که درون آنها از عسل، 
عرق گل گاوزبان، گالب، آب به ترش، آبلیموی 
تازه،  آب آلبالوی تازه استفاده شده باشد، 
می توانند گزینه های بسیار مطلوبی برای استفاده 
در وعده افطار یا سحر در فصل بهار باشند. 
شربت سیب، شربت آبلیمو، شربت زعفران 
و شربت خاکشیر هم از دیگر نوشیدنی های 
پرخاصیت و خوش طعم سنتی برای این ماه 

رمضان بهاری محسوب می شوند.

5 انتخاب بهاری برای ماه رمضان 

متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران 

7سفره سالم شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد

4 محدودیت شدید در مصرف خوراکی های فراوری شده 
یکی دیگر از دالیل افزایش استرس اکسیداتیو در بدن، مصرف خوراکی های فراوری شده است. این 
خوراکی ها می توانند با افزایش التهاب و استرس در بدن باعث تضعیف در عملکرد سیستم ایمنی، 
سیستم گوارشی، کبد و کلیه ها شوند. خوراکی های فراوری شده شامل تمامی انواع فراورده های 
گوشتی مانند سوسیس، کالباس، همبرگر، ناگت و... کنار تمامی غذاهای آماده، نیمه آماده، منجمد، 
یخچالی و کنسروی می شود. از آنجایی که بدن ما در فصل بهار شدیدا به دریافت خوراکی های ضدالتهاب 
نیاز دارد، بنابراین تا جایی که می توانید حتما دور مصرف خوراکی های فراوری شده را در فصل بهار خط 
بکشید. توصیه بعدی این است که اگر مجبور شدید برای یکی-دو وعده در ماه از این خوراکی ها استفاده کنید، 
حتما همراه با آنها به میزان دو لیوان پر از سبزی های تازه، انواع کاهو، انواع کلم یا صیفی های تازه را به مصرف برسانید. 
اگر بتوانید همراه با این خوراکی ها یک لیوان آبمیوه طبیعی خانگی هم بنوشید، سطح دریافت ویتامین ها، امالح و آنتی اکسیدان ها 

را شدیدا افزایش می دهید و اثر منفی این گروه از مواد غذایی را تا حد قابل قبولی خنثی می کنید.

همه کودکان برای داشتن سالمتی و رشد 
کافی به ویتامین ها و مواد معدنی نیاز 
دارند. ویتامین D، آهن، کلسیم، فلوراید 
و بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی 
دیگر باید بخش منظمی از رژیم غذایی 
نهایت دچار  این صورت در  باشند، در غیر  هر کودکی 
کمبود می شوند. به طور معمول دیگر نیازی به استفاده از 
مکمل ویتامین در کودکانی که رژیم متعادل دارند، نمی باشد.
چه موقع کودک ممکن است نیاز به مصرف ویتامین 
داشته باشد؟ طبق آکادمی اطفال آمریکا، کودکان سالم باید 
بتوانند مقدار مجاز توصیه شده روزانه همه ویتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بدن را از رژیم غذایی خود دریافت کنند. 
اما بعضی از کودکان »یک رژیم طبیعی و متعادل« ندارند. اگر 
فکر می کنید کودک شما به مکمل ویتامین نیاز دارد، ابتدا با 

پزشک خود صحبت کنید، به خصوص اگر کودک شما:
 فرد بد غذایی است )مولتی ویتامین و مکمل معدنی(.

 از دست دادن یک یا چند گروه غذایی مانند سبزیجات 
یا گوشت )مولتی ویتامین(

 D شیر کافی نمی نوشد و سایر محصوالت لبنی )ویتامین 
و کلسیم( را نمی خورد.

 بیش از حد شیر می نوشد و غذاهای دیگر را به حد کافی 
نمی  خورد )آهن(.

 رژیم غذایی وگان )گیاهخوار( دارد )در صورت عدم 
استفاده کافی از غذاهای غنی شده، ممکن است به ویتامین 

بی12، ویتامین D، آهن، کلسیم و روی نیاز داشته باشد(.
)مکمل  می کند  مصرف  ناسالم  غذای  زیادی  مقدار   

مولتی ویتامین و مواد معدنی(. 
 آب فلوراید نمی خورد )فلوراید(.

 دارای یک بیماری پزشکی، مانند سندرم روده کوتاه، 
سوءجذب، یا فیبروز کیسه ای، که می تواند منجر به مشکالت 
در جذب ویتامین ها و مواد معدنی از غذاهایی که می خورند، 

شود )مکمل های مولتی ویتامین و / یا مواد معدنی(.
.)D داروهای ضد تشنج خاصی مصرف می کنید )ویتامین 
 به دلیل آلرژی های غذایی یا بیماری، رژیم محدودی دارد.
چگونه برای کودکان یک ویتامین انتخاب کنیم؟ اکثر 
مولتی ویتامین های کودکان حاوی مقدار توصیه شده روزانه کلیه 
ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز آنها از جمله ویتامین های 
A، C، D و K، ویتامین های گروه B، آهن و کلسیم است. 
با این وجود، اگر تصمیم دارید یک مکمل ویتامین به کودک 
خود بدهید، مطمئن شوید که واقعا شامل تمام ویتامین ها و 
مواد معدنی مورد نیاز آنهاست. همه مولتی ویتامین ها مقادیر 
بهینه از همه ویتامین ها و مواد معدنی ندارند. از پزشک خود 
یا یک متخصص تغذیه بخواهید مکملی حاوی ویتامین ها یا 

مواد معدنی مورد نیاز کودک شما را معرفی کند.
به فراتر از مولتی ویتامین ها بیندیشید. مولتی ویتامین فقط 
یک قطعه از معماست. طیف وسیعی از ویتامین ها و مکمل ها 

برای کودکان در دسترس است.
روغن ماهی: هرم غذایی توصیه می کند که کودکان »ماهی های 
سرشار از اسیدهای چرب امگا3 مانند ماهی آزاد، ماهی قزل آال 
و شاه ماهی« بخورند، زیرا روغن ماهی می تواند به جلوگیری 
از بیماری عروق کرونر کمک کند. از آنجا که بسیاری از 
کودکان ماهی نمی خورند، و از آنجا که روغن ماهی نیز 

ممکن است باعث رشد مغز و جلوگیری از بیماری شود، 
بسیاری از والدین به کودکان خود مکمل روغن ماهی امگا3 
با DHA و EPA می دهند. اگرچه تصور نمی شود روغن 
ماهی برای بچه ها مضر باشد، اما کمی بحث برانگیز است، 
زیرا همه مطالعات نشان نداده اند که این ماده فوایدی دارد.

ویتامین D: ویتامین D یک ویتامین ضروری است که به 
کودکان کمک می کند تا استخوان های قوی داشته باشند و از 
بزرگساالن در برابر پوکی استخوان محافظت می کند. اگر بچه ها 
غذای کافی با ویتامین D غنی شده دریافت نکنند، مصرف 
مکمل ویتامین D با واحد 400 برای کودکان بسیار مهم است، 
بیشتر کودکان به دوزهای باالتر ویتامین D احتیاج ندارند و با 
این حال آکادمی اطفال آمریکا توصیه می کند که کسانی که به 

ویتامین D نیاز دارند باید سطح آنها بررسی شود.
خود  بچه های  به  اغلب  والدین  صمغی:  ویتامین های 
نوع ویتامین هایی  تنها  ویتامین های صمغی می دهند زیرا 
است که بچه های آنها را مصرف می کنند. فهمیدن دلیل 
نبات را دوست دارند.  اکثریت آب  آن آسان است، زیرا 
مهم است که این نوع ویتامین ها را از دسترس کودکان دور 
نگه دارید تا آنها بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنند 
و ویتامین های بیش از حد دریافت نکنند. به خاطر داشته 
باشید که ویتامین های صمغی آهن ندارند، ماده معدنی مهمی 
که بسیاری از کودکانی که مکمل مصرف می کنند معموالً به 

آن نیاز دارند و اکثر آنها کلسیم ندارند.
ویتامین C: تقریباً تمام ویتامین های مورد نیاز کودکان، چه 
مولتی ویتامین های جویدنی و چه ویتامین های صمغی، شامل 
ویتامین C است. بیشتر بچه ها، حتی بدغذاترین آنها، ویتامین 
C کافی در رژیم خود دارند، زیرا اکثر آب میوه ها حاوی 
100درصد نیاز روزانه شما به ویتامین C در یک وعده است. 
آنتی اکسیدان ها )ویتامین های A، C و E(: همانند ویتامین 
 A بعضی از والدین آنتی اکسیدان های دیگری - ویتامین های ،C

و E - به عنوان تقویت کننده ایمنی به کودکان خود می دهند. 
اینها هیچ فایده اثبات شده ای هم ندارند. همچنین بسیاری از 

غذاها اکنون با ویتامین های A، C و E غنی شده اند.
سایر مکمل ها برای کودکان: مکمل های دیگری نیز وجود 
دارند که ویتامین ها یا مواد معدنی نیستند و بسیاری از والدین 

به فرزندان خود می دهند.
فیبر: بسیاری از کودکان، به ویژه کودکانی که میوه و سبزیجات 
نمی خورند، احتماالً فیبر کافی در رژیم غذایی خود ندارند. 
آخرین توصیه ها این است که بچه ها باید از هر 1000 کالری 
که می خورند حدود 14 گرم فیبر بخورند. کسانی که رژیم 
کم فیبر دارند اغلب با مشکل یبوست و دردهای معده روبرو 
می شوند. اگر کودک شما با خوردن غذاهای دارای فیبر باال 
فیبر کافی دریافت نمی کند، می تواند از مکمل فیبر مانند 
Benefiber، Citrucel یا Metamucil بهره مند شود. برای 

بچه های کوچکتر حتی صمغ های فیبر وجود دارد.
پروبیوتیک ها: یکی دیگر از مکمل های محبوب کودکان، 
 Florastor و Culturelle for Kids پروبیوتیک هایی مانند
Kids است. پروبیوتیک ها که در انواع مختلفی از ماست نیز 
وجود دارد، تصور می شود با افزایش تعداد باکتری های مفید 
روده که در دستگاه گوارش زندگی می کنند، از رشد و رشد 

بیش از حد باکتری های مضر جلوگیری می کنند.
به خاطر داشته باشید که به جز موارد استفاده در کودکان 
مبتال به اسهال حاد، مانند ویروس معده، پروبیوتیک ها تاکنون 
هیچ فایده اثبات شده واقعی ندارند. قبل از دادن ویتامین ها، 

مواد معدنی یا سایر مکمل ها به پزشک خود صحبت کنید.
غذای آماده: آیا باید به کودکان خود ویتامین و مواد معدنی 
اضافی یا سایر مکمل ها بدهید؟ اگر به آنها نیاز دارند، پس انجام 
دهید. به عنوان مثال، کودکان نوپا که بدغذا هستند که احتماال 
یک گروه های غذایی را نمی خورند، پس به مولتی ویتامین نیاز 
دارند، نوجوانانی که شیر نمی نوشند به مکمل های ویتامین D و 

کلسیم نیازمندند و و بچه هایی که یبوست دارند از مکمل های 
اضافی فیبر استفاده کنند. فواید بسیاری از مکمل های دیگر 
مانند پروبیوتیک ها، آنتی اکسیدان ها، روغن ماهی و ویتامین 
C اضافی کمتر مشخص است، اما به والدین اطمینان خاطر 
می دهد که برای سالمتی کار درستی را انجام می دهند. برای 
تصمیم گیری آگاهانه در مورد مکمل ها، به خاطر داشته باشید که:
 ویتامین های صمغی که بسیار مورد توجه والدین و بچه ها 

هستند، معموالً آهن یا کلسیم را ندارند.
 بسیاری از ویتامین های کودکان، حتی مولتی ویتامین های 
»کامل« با کلسیم، حاوی کلسیم زیادی نیستند )معموالً 10درصد 
تا 20درصد از نیاز روزانه(. یک مکمل کلسیم خاص تر، مانند 
مکمل های ضداسید/ کلسیم Tums Kids مفیدتر خواهد بود، 
اگر بچه های شما به اندازه کافی غذای غنی از کلسیم نمی خورند.
 مقادیر زیادی ویتامین های خاص از جمله ویتامین های 
A، C و D می تواند منجر به عوارض جانبی جدی شود. 
اگر می خواهید دوز اضافی از هر ویتامین یا ماده معدنی به 
بچه های خود بدهید، با پزشک متخصص اطفال صحبت کنید.

 Carnation برخی از نوشیدنی های مخلوط پودری مانند 
Instant Breakfast Mix می تواند عالوه بر تأمین پروتئین 
و کالری اضافی به کودکان، کلسیم، آهن و سایر ویتامین ها و 
مواد معدنی مهم به یک لیوان شیر اضافه کند. آنها می توانند 
جایگزین خوبی باشند برای کودکانی که به مکمل های ویتامین 

نیاز دارند اما به طور منظم ویتامین مصرف نمی کنند.
 اگرچه ویتامین ها و سبزیجات و آبمیوه های زیادی وجود 
دارد که ادعا می کنند به کودکان شما یک وعده کامل سبزیجات 
در یک قرص، صمغ یا لیوان می دهند، اما آنها معموالً فیبر 
ندارند. اگر این منابع اصلی از میوه ها و سبزیجاتی است که 
بچه های شما دریافت می کنند، یک مکمل فیبر در نظر بگیرید، 
مگر اینکه نوشیدنی حاوی فیبر باال، 100درصد آب سبزیجات 

و سایر غذاهای حاوی فیبر باشند.

ویتامین ها و مکمل ها برای کودکان
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: خانم دکتر! در مورد اهمیت گروه 
گوشت ها توضیح دهید. گوشت قرمز، مرغ 
و ماهی چه جایگاهی در برنامه غذایی ما 

دارد و مصرف آن چقدر مهم است؟
گروه گوشت ها که شامل گوشت سفید، قرمز، 
تخم مرغ و... می شود بین گروه های غذایی از 
نظر تامین پروتئین باکیفیت، آهن و روی مهم 
تلقی می شود و مصرف روزانه آن توصیه شده. 
البته امروزه با توجه به تغییرات آب و هوایی 
و به منظور پایداری اکوسیستم و همچنین با 
توجه به یافته های علمی در حوزه بیماری های 
قلبی- عروقی و سرطان ها متخصصان اتفاق 
نظر دارند که میزان مصرف گوشت قرمز باید 
کمتر شده و افراد به سمت مصرف گوشت 
سفید و مخصوصا ماهی سوق داده شوند. 
باید گوشت مصرف  بار   ۲-۳ هفته ای  اگر 
شود بهتر است این گوشت، گوشت سفید 
یا ماهی باشد. بقیه پروتئین مورد نیاز را هم 
کنار آن باید از حبوبات و مغز دانه ها یعنی 
انواع گردو و بادام و غالت تامین کرد. به 
طور خالصه پروتئین باکیفیت مورد نیاز بدن 
را باید از گوشت سفید حداقل ۴-۳بار در 
هفته و از گوشت قرمز هر دو هفته یک بار 

یا هفته ای یک بار تامین کرد. 

: نگرانی که امروز در جامعه ما وجود 
دارد، افزایش قیمت این گروه از اقالم غذایی 
است. در این رابطه چه توصیه ای دارید؟

درست است. البته نه تنها گوشت، بلکه حبوبات 
هم مواد غذایی ارزانی نیستند و شاید زمان 
آن فرا رسیده که به آنها یارانه تعلق گیرد تا 
اقشار مختلف جامعه بتوانند از این مواد غذایی 
تهیه کنند. متاسفانه با باال رفتن قیمت گروه 
گوشت و حبوبات، منطق خانوار به این سمت 
می رود که مصرف این گروه از مواد غذایی 
را کم کند تا به نسبت درآمد بتواند خانوار 

را سیر نگه دارد. در این شرایط مردم بیشتر 
به سمت مصرف مواد غذایی نشاسته ای از 
جمله نان  رو می آورند که گرچه مواد غذایی 
تامین  منظور  به  ما  غذایی  رژیم  در  مهمی 
انرژی هستند، حاوی کربوهیدرات بوده و 
مصرف عمده آنها مخصوصا با توجه به اینکه 
نان های ما باکیفیت نیستند، نازک اند و حاوی 
اسیدسیتریک باال و فیبر پایینی هستند، می تواند 
زمینه ساز کاهش دریافت ریزمغذی ها، آهن 
و روی در اقشار جامعه شود. امیدواریم در 
این  اتخاذ سیاست درست قیمت  با  کشور 
اقالم تعدیل شود تا مصرف ماهی و حبوبات 

افزایش پیدا کند. 

: پس به عبارتی مصرف گوشت 
الزامی است و نباید از سفره خانوار کنار 
سفید  گوشت های  بین  از  شود.  گذاشته 
توصیه  ماهی ها  مصرف  که  دارید  تاکید 
البته میگو  انواع ماهی و  بین  شده است. 

کدام یک برتر است؟
 میگو غذایی مفید و باارزش و البته لوکسی 
است ولی از نظر اسیدهای چرب امگا ۳ که 

تاکید زیادی بر دریافت آن داریم مشابه ماهی 
نیست و مصرف باالی آن در افزایش کلسترول 
می تواند موثر باشد بنابراین در مصرف بی رویه 
میگو باید کمی احتیاط کرد. بین ماهی ها، انواع 
آب های سرد و عمیق که البته در کشور زیاد 
نداریم و تنها برخی از انواع آن در آب های 
جنوب صید می شود، اسید های چرب و امگا۳ 
باالتری دارند اما در کل تمامی ماهی ها مواد 

غذایی باارزش تغذیه ای هستند.

: نگرانی ای بابت آلودگی با فلزات 
سنگین نداریم؟

به هر حال آب دریا و دریاچه های پرورش 
ماهی آلوده به این ترکیبات است و ماهی ها 
نیز تا حدی آلوده به این فلزات سنگین هستند 
اما حتی با این وجود گوشت ماهی هنوز هم 
یکی از غنی ترین منابع گوشت و پروتئین به 
شمار می آید و بر مصرف آن تاکید شده است. 

: این باور قدیمی که ماهی را باید در 
فصول سرد سال مصرف کنیم پایه علمی دارد؟
نه، باور غلطی است. شاید دلیل آن این باشد 

که نگهداری از ماهی صید شده در فصول 
گرم سال در گذشته مخصوصا در شهرهای 
دور از دریا سخت تر بوده است اما امروزه با 
روش های نگهداری مدرن و انجماد و... ماهی 
را در هر فصلی می توان صید و مصرف کرد. 

: به نظر شما، تن ماهی را می توان 
جایگزین ماهی کرد؟

مصرف ماهی تن تازه بهتر است و در جنوب 
کشور هم صید می شود. به هر حال ماهی 
نیز مانند هر ماده غذایی دیگری که کنسرو 
کنسروهای  بین  اما  دارد  مضراتی  می شود 
موجود، کنسرو ماهی تن مخصوصا اگر در 
روغن زیتون یا آب نمک باشد ارجحیت دارد 
و جایگزینی است که مصرف آن منعی ندارد. 
به هر حال کنسرو حاوی مواد نگهدارنده 
است و مصرف دائمی آن توصیه نمی  شود. 

: در مورد ماهی هایی که گوشت 
قرمزتری دارند هم توضیح دهید که ارزش 
تغذیه ای این گروه از ماهی ها متفاوت از 

دیگر ماهی است؟

از نظر ارزش تغذیه ای تفاوت چندانی ندارند. 
البته سالمون اگر ماهی آب های سرد قطبی یا 
اسکاندیناوی باشد امگا۳ باالتری نسبت به 
سایر ماهی ها دارد. در ایران آنچه به عنوان 
سالمون فروخته می شود قزل آالیی است که 
آنها رنگ  به  استخرهای پرورش ماهی  در 
دانه های قرمز خورانده شده است و گوشت 
آنها تغییر کرده است. ارزش تغذیه ای آنها با 
قزل آال یکسان است و هر دو ماهی آب های 

سرد هستند و چربی مفیدی دارند. 

: در مورد روش طبخ ماهی ها هم 
بگویید. با توجه به قیمت باالیی که این 
مواد غذایی دارند چگونه آن را طبخ کنیم 
که بیشترین بهره را از مصرف شان ببریم؟

پیشنهاد مثل هر گوشت  دیگری 
استفاده  و ما  گریل  از 

روغن  میزان  کمترین  با  غذایی  مواد  طبخ 
یا حتی بدون روغن، کبابی کردن یا برشته 
کردن روی صفحات فلزی یا بخارپز کردن 
کردن  سرخ  است.  فر  درون  یا  گاز  روی 
که متداول ترین روش طبخ ماهی در کشور 
ماست انتخاب آخر ما تلقی می شود. در این 
شرایط، هم روغن زیادی به ماهی افزوده شده 
و هم اینکه در حرارت باال برخی پروتئین های 
ماهی تغییر شکل پیدا می کند. خوشبختانه، 
امروزه دستور های طبخ مختلفی برای پخت 
دنیا  آشپزهای مشهور  و  دارد  ماهی وجود 
روش های گوناگونی در تلویزیون، اینترنت 
و شبکه های اجتماعی آموزش می دهند. تاکید 
بیشتر آن است که از بین آنها به روش هایی 
بیشتر توجه کنیم که در آن راه های مصرف 
ماهی به صورت درست آموزش داده شده 
و شور  دودی  انواع  نکنیم  فراموش  است. 
شده ماهی که مخصوصا در شمال کشور به 
عنوان روش نگهداری ماهی متداول است 
مثل هر نوع ماده غذایی دودی یا شور شده 
دیگر می تواند سرطان زا باشد و مواد غذایی 
مفیدی تلقی نمی  شوند. البته به عنوان تفنن 
و کنار غذا هر از گاهی می توان از آنها 
استفاده کرد اما مصرف مرتب شان 

توصیه نمی شود. 

: کنار ماهی چه 
مواد غذایی سرو کنیم که 
ارزش تغذیه ای آن را باالتر ببرد؟

مصرف سبزیجات و مواد غذایی حاوی 
ویتامین C به جذب آهن کمک بیشتری 
را خوش طعم تر  آنها غذا  ترکیب  و  می کند 
می کند. مصرف ماهی کنار پلوهای مخلوط 
مثل شوید باقالی پلو یا حتی پلوهای حاوی 
عدس یا ماش میزان پروتئین دریافتی را در 

یک وعده غذایی نیز افزایش می دهد.

تاکید دکتر نسرین امیدوار متخصص تغذیه در پی انتشار خبر کاهش 40 درصدی مصرف ماهی در کشور

افزایش مصرف ماهی، در پی سیاست های حمایتی امکان پذیر است!

طبق آمار و اخبار منتشر 
شده، افزایش دو برابری 
قیمت ماهی و میگو در 
کاهش  سبب  کشور 
مصرف 40 درصدی آن شده است. این 
موضوع خبر خوبی نیست زیرا ماهی و 
میگو و در کل گوشت سفید بخش مهمی 
از پروتئین مصرفی مردم را تشکیل می دهد 
و گران شدن آن کنار گران شدن بقیه اقالم 
از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ و 
البته حبوبات باعث کاهش میزان مصرف 
و پایین آمدن حجم پروتئین دریافتی در 
اقشار کم درآمد جامعه و بروز سوءتغذیه 
و مشکالت ناشی از افزایش مصرف مواد 

غذایی نشاسته دار می شود. 
از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این 
هفته با دکتر نسرین امیدوار، متخصص 
تغذیه  تحقیقات  انستیتو  استاد  و  تغذیه 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  کشور 
بهشتی گفت وگویی کردیم که مشروح 

آن را می خوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

متاسفانه، نه 
تنها گوشت بلکه 
حبوبات هم مواد 

غذایی ارزانی 
نیستند و شاید 
زمان آن فرارسیده که به آنها 

یارانه تعلق گیرد تا اقشار مختلف 
جامعه بتوانند از این مواد غذایی 
تهیه کنند. متاسفانه با باال رفتن 

قیمت گروه گوشت و حبوبات، 
منطق خانوار به این سمت می رود 

که مصرف این گروه از مواد غذایی 
را کم کند تا به نسبت درآمد 

بتواند خانوار را سیر نگه دارد. 
در این شرایط مردم بیشتر به 

مصرف مواد غذایی نشاسته ای 
 رو می آورند که گرچه مواد غذایی 

مهمی در رژیم غذایی ما به 
منظور تامین انرژی هستند حاوی 

کربوهیدرات بوده و مصرف عمده 
آنها می تواند زمینه ساز کاهش 
دریافت ریزمغذی ها در اقشار 

جامعه شود

دیده بان تغذیه شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد8

 آیا در صورتی که فردی تمایلی به مصرف ماهی ندارد، مصرف مکمل امگا3 یا روغن ماهی را توصیه می کنید؟

نه، مصرف این گروه از مکمل ها تنها در شرایط ویژه و برای افراد خاصی توصیه می شود. در ضمن، زمانی که شما 
ماهی مصرف می کنید مواد مغذی بیشتری را در یک تعادل به بدنتان می رسانید اما مصرف مکمل به معنی دریافت یک 

ماده مغذی است و این دو با هم قابل مقایسه نیستند. مکمل ها نمی  توانند جایگزین خوبی برای مواد غذایی باشند و مهم 
است که غذا در تنوع و تعادل مصرف شود. روغن کبد ماهی منبع غنی ویتامین A است و مکمل امگا۳ نیز منبع غنی اسید چرب 

امگا۳ است. ویتامین A محلول در چربی است و در حد نیاز باید مصرف شود. استفاده بیشتر اثر سوئی بر بدن دارد و به راحتی از 
طریق ادرار دفع نمی  شود. امگا۳ نیز در تعادل با امگا6 باید در حد متناسبی مصرف شود و مصرف مازاد آن اثر سوء بر سالمت بدن دارد 

بنابراین، دوباره تاکید می کنم مکمل را حتما زیر نظر متخصص تغذیه یا پزشک و تنها در شرایط الزم مصرف کنید.

 هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در 
سال( 350,000 تومان است. 

 برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر  10  درصد 
تخفیف(، مبلغ 315 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« 

به شماره کارت 5714-4007-1211-6274  بانک 
اقتصادنوین واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن راهمراه نام و 
نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم 

نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره 
اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا  پایان خرداد 
1400  است.

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست 
مطبوعات برقرار مي شود.

امور مشترکین: 85 14 15 26

سبوم چیست و چرا اهمیت 
ویژه ای دارد؟

سـبوم؛ سـد 
دفاعی محافظ و 

مرطوب کننده پوست

خشکی دهان
علل و راه درمان

قضاوت کرده یا از شما انتقاد کند... صفحه15همسر شما بهترین فردی است که می تواند شما را نزدیک ترین رابطه را با یکدیگر دارند شاید بتوان گفت صورت می گیرد. با توجه به اینکه همسران معموال مقابل کنار یکدیگر است و با هدف بهبود عملکرد فرد انتقاد کردن به معنای بیان نقاط قوت و ضعف طرف 

دارد باید حتما از قبل اقدامات حمایتی برای او انجام دهیم... صفحه11سختی مبتال می شود که نیاز به حضور در بیمارستان یا مراقبت های خاص از قبل، خود را برای رویارویی با آن آماده کنیم. وقتی کودک به بیماری بیماری و چگونگی مقابله با آن موضوعی است که بهتر است همیشه 
تشدید عالئم آسم و آلرژی می شود، مسائل تغذیه ای است... صفحه7و آلرژی« نامگذاری شده است. یکی از مسائلی که باعث تخفیف یا اولین سه شنبه ماه مِی در تقویم جهانی سالمت با نام »روز جهانی آسم 

کی، کجا و چگونه انتقاد کنیم؟
انتقاد مثبت 
عامل نزدیکی قلب ها!

حضور بچه ها در مراکز درمانی اقدامات حمایتی قبل از 
کمک به بازگشت 
سالمت کودکان

»روز جهانی آسم و آلرژی«خوراکی ها برای بیماران در آستانه آشنایی با بهترین و بدترین 
میوه و سبزی های
 تازه بخورید!

افراد، طیف متنوعی را دربرمی گیرند...صفحه4زندگی و سن و اوضاع مالی و جسمانی و سن سال است. این هدف ها با توجه به وضعیت یکی از دغدغه های افراد، تعریف هدف ها برای 

دچار خشکی دهان می شویم...صفحه10به اندازه کافی بزاق ترشح نمی کنند به اصطالح زمانی که غدد بزاقی برای مرطوب نگه داشتن دهان 

برای پوست به وجود خواهد آمد...صفحه13آن از حالت تعادل خارج شود،  مشکالت مختلفی دفاعی پوست محسوب می شود و اگر میزان ترشح »سبوم«، یکی از مهم ترین عناصر سازنده در سد 

سبزها چگونه 
زندگی می کنند؟

آسان تر می کند...صفحه14گونه خدمات که دسترسی به آنها زندگی سبز را خدمات منزل؟ یک فهرست درست کنید از این یا نزدیک ترین کفاشی؟ یا لوله کشی و دیگر نزدیک ترین خیاطی به خانه شما کجاست؟ 

جنین در دوران بارداریاز ضرورت ادامه غربالگری گزارش هفته نامه »سالمت« 
بودن یا نبودن 

مساله این است

پدران درباره خواب نوزاد پرسش  ها و مشکالت مادران و راه حل های مناسب برای برخی 
آنچه والدین 

باید درمورد خواب 
نوزادان بدانند

برنامه ریزی سال 1400سرگلزایی روان پزشک درباره گفت و گو با دکتر محمدرضا 
با توجه به شرایط 
برنامه ریزی باید 

رفتـارمحور باشد 
نه نتیجه محور

از دغدغه های اصلی آنهاست...صفحه2نگران جنین هستند و وضعیت سالمت آن یکی بارداری است. در این ایام آنها به طور طبیعی یکی از حساس ترین دوران زندگی دوران احتماال برای تمام بانوان به خصوص مادران 

هر چند بار طی روز بخوابد و بیدار شود...صفحه3اول ممکن است نوزاد بین چند دقیقه تا چند ساعت، الگوی مشخص و قانونمندی ندارد و در چند هفته حدود ۱4/5 ساعت می شود. خواب در نوزادان ساعت در شبانه روز می خوابند که به طور متوسط نوزادان رده سنی صفر تا دو ماه معموال بین ۹تا۱۸ 

www.sa lamat . i r سال هفدهم  شماره 793  شنبه  11 اردیبهشت 1400  16 صفحه   7000 تومان

تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ پرسشی از دکتر رضا مبصری، دبیر انجمن 
چه زمانی بازار مرغ 
سامان می گیرد؟ 

صفحه8

»آسم« و شناخت باورهای رایج اما  اشتباه

افراد مبتالبه بیماری آسم می توانند روزه بگیرند
چگونگی کنترل آسم 

در ماه    رمضان صفحه 10

»آسم« و شناخت باورهای رایج اما  اشتباه
در تقویم سالمت جهانی، اولین سه شنبه ماه می در هر سال به عنوان روز جهانی »آسم« نامگذاری 
شده  است تا فرصتی برای تبادل اطالعات یا فته های جدید در مورد سالمت و بهبود مبتالیان به 
آسم باشد. براساس آخرین آمار، شمار مبتالیان به آسم در دنیا به بیش از 339 میلیون نفر رسیده 

 است. گرچه امروزه درمان های موثری برای بهبود وضعیت بیماران مبتال به آسم وجود دارد، 
هنوز این بیماری ساالنه عامل فوت 1000 فرد کمتر از 65 سال در دنیاست... صفحه6
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افراد مبتالبه بیماری آسم می توانند روزه بگیرند
چگونگی کنترل آسم 

در ماه    رمضان صفحه 10
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شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي 
كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم قاسمی! چه شد که به متخصص تغذیه 
مراجعه کردید؟

من 36 ساله هستم و 20 سال است که به دیابت نوع1 دچارم. 
16 ساله بودم که متوجه ابتالیم به دیابت شدم و انسولین 
تزریقی دریافت کردم. در زمان بارداری تحت نظر پزشک 
بودم و مرتب ویزیت می شدم اما بعد از تولد فرزند دومم و 
پس از برخی مشکالت خیلی به هم ریختم. فقط انسولین 
می زدم و دیگر تحت نظر پزشک نبودم تا اینکه چند وقت 
پیش اوضاع قندم به شدت به هم ریخت و سردردهای خیلی 
بدی داشتم. قندم روی 500 تا600 می رفت. به مرکز دیابت 
مراجعه کردم که انسولینم را عوض کردند و قلمی دادند و 

توصیه کردند به متخصص تغذیه مراجعه کنم.
: چند وقت است که تحت نظر هستید؟

تقریبا 3 ماه شده است.
: در این مدت چه اتفاقی افتاد؟

7 تا 8 کیلوگرم وزن کم کرده ام و قندم کنترل شده است.
: رژیمی کنونی شما چه تفاوتی با قبل دارد؟

قبال همه چیز می خوردم حتی قند! در جلسات مشاوره، 
آقای دکتر رژیم غذایی دادند که در آن به طور کل قند و 
مواد غذایی شیرین برایم حذف شده بود. سیب و موز نباید 
اصال می خوردم. ماکارونی و سیب زمینی هم حذف شد. 
نان مصرفی ام به تست سبوس دار تغییر کرد. البته این مسائل 
ثابت نبود و هر 15 روز یکبار عوض می شد. مثال در حال 
حاضر نان جو می خورم اما هنوز هم مواد غذایی نشاسته دار 

برایم ممنوع است.
: رژیمتان سخت نیست؟

من اراده قوی دارم. رژیم سخت بود چون برای مدتی هر 
چه دوست داشتم، خورده بودم و به همین علت هفته اول 

مدام ضعف می کردم اما با رعایت رژیم بهتر شدم.
: چه تغییراتی در خود حس می کنید؟

پادردهای شدیدی داشتم. استخوان های رانم به شدت درد 
داشت و نمی توانستم راه بروم. االن پادرد و خستگی و 

بی حالی هایم رفع شده است.
: هنوز انسولین با دوز قبلی مصرف می کنید؟

بله، کنار آن داروی رانوور و عصاره لوبیای سفید هم مصرف 
می کنم.

: ورزش هم می کنید؟
دکتر به من توصیه کردند پیاده روی روزانه داشته باشم ولی 

به دلیل کرونا من در منزل نرمش می کنم یا طناب می زنم.
: قبل از ورزش چه نکاتی را رعایت می کنید؟

قندخونم را بررسی می کنم. ناشتا ورزش نمی کنم و معموال 
بعد از وعده های غذایی ورزش می کنم.

: روزه که نباید بگیرید؟
نه، گاهی می گرفتم که حالم خیلی بد می شد و برای همین 

معاف شدم. دکترم هم گفتند اصال روزه نگیرم.

خانمقاسمیکه20سالاستبهدیابتمبتالست،میگوید:

هنوز هم مواد غذایی نشاسته دار برایم ممنوع است! 

10 نکته ورزشی برای بیمار 
دکتراحمدباقریمقدم/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

گلوکز سوخت مورد نیاز بدن است که از طریق مصرف مواد غذایی به دست می آید. 
کبد، گلوکز مصرفی را ذخیره کرده و به مقدار مورد نیاز در خون رها می کند. برای آنکه 
سلول ها بتوانند از انرژی قند استفاده کنند، لوزالمعده هورمونی به نام انسولین تولید و به 
گلوکز کمک می کند از خون وارد سلول ها شود. وقتی در این روند اختاللی به وجود 
بیاید، گلوکز در خون می ماند و فرد به دیابت مبتال می شود. دیابت دو نوع دارد؛ دیابت نوع1 که ژنتیکی 
است و در دوران کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شود و دیابت نوع2 که معموال در بزرگسالی بروز 
می کند. در دیابت نوع1 که معموال در 10 درصد بیماران دیده می شود، بدن به صورت ژنتیکی انسولین 
تولید نمی کند یا بسیار کم تولید می کند. در نتیجه، فرد مبتال به دیابت نوع1 برای زنده ماندن باید روزانه 
به خود انسولین تزریق کند. بقیه مبتالیان به دنبال شیوه نادرست زندگی به دیابت نوع2 دچار می شوند. 
متاسفانه، فردی که به دیابت دچار شد دیگر راه برگشت نخواهد داشت. مهمان »میزگرد تغذیه« این هفته، 
خانمی 36 ساله به نام مرضیه قاسمی هستند که از 16 سالگی تشخیص دیابت نوع1 گرفته  و به دنبال 
نوسانات قندخون به متخصص تغذیه مراجعه کرده اند و تحت درمان هستند. اگر شما هم به این بیماری 

دچارید، توصیه می کنم گفت وگوی ما با خانم قاسمی و توصیه های متخصصان »سالمت« را بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزن
خانممرضیهقاسمیباحضوردکترحسینایمانی

متخصصتغذیه،دکترمهرانزمانزادهمتخصصغدد
ودکتراحمدباقریمقدممتخصصپزشکیورزشی

کنترل قند با 8 کیلوگرم 
کاهش وزن

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزاروچهارصد

: آقای دکتر! در مورد دیابت نوع1 برایمان 
بگویید و اینکه افراد مبتال دچار چه مشکالتی هستند؟
و  تولید  توانایی  بدن  نوع1  دیابت  به  مبتال  افراد  در 
ترشح انسولین را ندارد و سلول های بتای لوزالمعده 
بین  از  زمان  مرور  به  انسولین هستند  تولید  که محل 
می رود و حتی اگر در سال های اولیه زندگی هم توان 
تولید انسولین را داشته باشند به مرور از کار می افتد 
و فرد در کودکی یا نوجوانی یعنی در سنین زیر 20 

سال متوجه دیابتش می شود.
: آیا با رعایت رژیم غذایی، این افراد می توانند 

انسولین تزریقی را قطع کنند؟
در بیشتر مواقع نه اما می توان دوز انسولین را کاهش 
داد. البته اگر لوزالمعده تا حدی کارکرد خود را حفظ 
انسولین  تزریق  می توان  زیاد  احتمال  به  باشد  کرده 

را قطع کرد.
: در مورد اهمیت رژیم غذایی در این بیماران 

توضیح دهید.
برخالف باور عموم در این افراد نیازی به حذف مواد 
غذایی نشاسته ای و کربوهیدرات ها نیست. حدود نیمی 
از انرژی دریافتی باید از کربوهیدرات تامین شود که 
باید آن را در 3 وعده اصلی و میان وعده ها پخش کرد. 
از  سهمی  دیابتیک  افراد  حتما  می کنیم  توصیه  حتی 
کربوهیدرات خود را در وعده قبل از خواب دریافت 
انسولینی که شب می زنند باعث افت قند در  تا  کنند 

ساعات اولیه صبح یا نیمه شب نشود.
غذایی  مواد  قاسمی  خانم  رژیم  در  اما   :

نشاسته ای  مواد  و  کربوهیدرات ها  برخی  و  شیرین 
حذف شده است. چرا؟

 در برنامه ایشان کربوهیدرات ها محدود و مواد نشاسته ای 
برای دوره هایی حذف شده بود. دلیل آن هم این است که 
در افراد دیابتیک نوع1 برخالف افراد مبتال به دیابت نوع2 
شاهد اضافه وزن و چاقی نیستیم. این افراد ممکن است 
هم الغر باشند هم اضافه وزن داشته باشند. در صورتی 
که فرد اضافه وزن داشته باشد مثل خانم قاسمی کاهش 

وزن به کاهش دوز انسولین کمک می کند. 
به خانم قاسمی کنار رژیم دیابتیک، رژیم کاهش وزن 
داده ام. انسولین خود یک هورمون آنابولیک است که 
می تواند وزن را باال ببرد بنابراین، افراد دیابتیک باید تا 
جای ممکن از کربوهیدرات های حاوی فیبر یا سبوس 
استفاده کنند. نان های سبوس دار و برنج قهوه ای، نان 
جو و مخصوصا جو دو سر بهتر از نان گندم است و 
دیرتر قندخون را باال می برد. مواد غذایی کربوهیدراتی 
آن  به  که  دارند  مختلفی  آثار  قندخون  بردن  باال  در 
شاخص گالیسمیک می گویند. هر ماده غذایی به یک 
میزان قندخون را باال می برد. افراد دیابتیک با توجه به 
آزمایشات و شرایط می توانند به متخصص تغذیه مراجعه 
کنند تا مواد غذایی برای آنها تجویز شود که قندخون 
نیز  بیماران  را باال نمی برد. برای کاهش وزن در این 
بهتر است قندهای ساده به طور کامل از برنامه غذایی 
را  صنعتی  عسل های  و  مربا  شکر،  قند،  شود.  حذف 
باید کنار گذاشت و گروه کربوهیدرات ها را کم ولی 

توزیع شده در وعده های غذایی باید استفاده کرد.

: غیر از کربوهیدرات ها در رژیم باید به کدامین 
گروه ها توجه کرد؟

در افراد دیابتیک میزان چربی غذا باید کنترل شده باشد 
زیرا این بیماران در بلندمدت در معرض ابتال به فشارخون، 
چربی خون و بیماری های قلبی- عروقی هستند بنابراین، 

بیماران باید مرتب از این زوایا بررسی شوند.
چه  باید  ورزش  از  قبل  دیابتیک  بیماران   :

نکاتی را مدنظر قرار بدهند؟
یا   75 زیر  قندخون  که  باشد  نحوی  به  باید  ورزش 
باالی 250 نباشد. اگر زیر 75 باشد ورزش سبب افت 
باالی250  اگر  و  می شود  دیابتیک  کمای  و  قندخون 
افزایش  سبب  و  برده  باال  را  قند  کبد  برعکس  باشد 

می شود. قندخون 

تاکیددکترحسینایمانیبهمهمان»میزگردتغذیه«

در بیمار دیابتی میزان چربی غذا باید کنترل شده باشد!
در برنامه غذایی خانم قاسمی 
کربوهیدرات ها محدود و مواد 

نشاسته ای برای دوره هایی حذف 
شده بود. دلیل آن هم این 

است که در افراد دیابتیک نوع1 
برخالف افراد مبتال به دیابت نوع2 شاهد اضافه 

وزن و چاقی نیستیم. این افراد ممکن است 
هم الغر باشند هم اضافه وزن داشته باشند. 

در صورتی که فرد اضافه وزن داشته باشد 
مثل خانم قاسمی کاهش وزن به کاهش دوز 

انسولین کمک می کند
 

بیمارانی  در  حتی  نیست.  ممنوع  دیابتیک  بیماران  برای  ورزش 
محدودیتی  و  می کنیم  توصیه  را  هم ورزش  می شوند  دیالیز  که 
می بخشد،  بهبود  را  قند  متابولیسم  چون  نداریم  ورزش  نظر  از 
دارو  مصرف  میزان  و  کرده  بهتر  سلو ل ها  در  را  قند  مصرف 

می کند.  کم  را 
ورزش در این گروه از بیماران سبب بهبود سیستم قلبی- تنفسی 
و  کلیوی  عوارض  سرعت  می  آورد،  پایین  را  فشارخون  شده، 
را  قلبی  حوادث  بروز  احتمال  و  کرده  کم  را  بیماری  پیشرفت 

می آورد.  پایین 
در عین حال قدرت عضالت را باال برده، زانوها را مستحکم تر 
اما  می شود  به نفس  اعتماد  و  انرژی  افزایش  باعث  و  می کند 
دیابت مستعدکننده عوارض قلبی-عروقی و فشارخون باالست 
توجه  نکات  برخی  به  ورزش  آغاز  از  پیش  باید  مبتال  فرد  و 

باشد: داشته 
ورزش های  شامل  باید  بیماران  این  در  ورزشی  برنامه های   .1
هوازی 3 بار در هفته در دو ست نیم ساعته برای 6 ماه باشد. 

2. ورزش را باید با شدت کم شروع کرد. ضربان قلب به 90 
تا 100 برسد، کفایت می کند. مدت هم باید ابتدا 10 دقیقه باشد 

30 دقیقه برسد.  و به تدریج به 
کنار  و  بگیرند  کمک  شنا  و  پیاده روی  از  می توانند  بیماران   .3
آن با وزنه و کشش با شدت کم و مقاومت پایین 3 بار در هفته 

باشند.  ورزش قدرتی داشته 
مفاصل  حرکات  دامنه  بهبود  برای  انعطاف پذیری  تمرینات   .4

است.  نیاز 
و  افتادن  خطر  تا  می کنم  توصیه  حتما  را  تعادلی  تمرینات   .5

برسد.  به حداقل ممکن  آسیب های همراه 
6. اگر فشارخون بیمار باالی 20 باشد، نباید ورزش کند و الزم 

ابتدا فشارخون را کنترل کند.  است 
ابتدا آن را  باید  الکترولیتی است  بیمار دچار اختالالت  اگر   .7
و  دارد  ورزشی  ممنوعیت  کرده   سکته  اخیرا  اگر  و  کند  اصالح 

بررسی شود.  قلبی توسط پزشک  نوارهای  باید 
باشد  داشته  همراه  دیابتیک،  بیمار  است  بهتر  هنگام ورزش   .8
و اطالعات بیماری و داروهای مصرفی خود را در جیب یا آویز 
به گردن نگه دارد تا اگر مشکلی پیش آمد اورژانس یا اطرافیان 

دهند.  انجام  درستی  تصمیم گیری  بتوانند 
9. بیمار باید هنگام ورزش مایعات به اندازه کافی مصرف کند. 
10. ورزش در هوای گرم مناسب نیست و بیمار باید مواد قندی 
مثل  قندخون  بروز عالئم کاهش  با  باشد و  شیرین همراه داشته 
در  شکالتی  تکلم،  اختالل  یا  هوشیاری  سطح  کاهش  یا  تعریق 

بگذارند. دهان 

و  است  دیابت  درمان  جدایی ناپذیر  جزو  آموزش 
در  چشمگیری  تاثیر  دیابت  شخصی  مدیریت  آموزش 
دارد  دیابت  عوارض  از  پیشگیری  و  قندخون  کنترل 
بلندمدت  تغییرات  به  صورتی  در  تنها  مساله  این  اما 
منجر می شود که براساس مدلی استاندارد طراحی شده 
باشد و تمامی جنبه های آموزش، شامل افزایش آگاهی، 
کسب مهارت های الزم، برنامه ریزی برای اجرای این 
میزان  ارزیابی  نهایت  در  و  برنامه  اجرای  مهارت ها، 
پیش  مشکالت  حل  برای  راه حل  ارائه  و  آن  موفقیت 
آمده را دربر بگیرد تا در نهایت موجب تغییر در رفتار 
بیمار شود. بدیهی است طراحی و اجرای برنامه آموزش 
خواهد  موفق تر  صورتی  در  دیابت  شخصی  مدیریت 
اخالقی و  بر اصول  منطبق  بومی سازی شده و  که  بود 
فرهنگی ملی و مبتنی بر داده های آماری متقن و درست 

باشد. منطقه ای  و  کشوری 
پیشینه تشکیل کالس های آموزشی دیابت در جهان به 
100 سال پیش برمی گردد و از دهه 80 میالدی سازمان 
جهانی بهداشت، فدراسیون بین المللی دیابت و جامعه 
اروپایی دیابت شرکت بیماران در این دوره ها را حداقل 
برنامه درمان  اولویت  در  15 ساعت در سال  به مدت 

خود قرار دادند. 
در کشور ما از حدود 26 سال پیش گروه ها و تشکل هایی 
اغلب مردم نهاد، در این راستا گام های مهمی برداشته اند 
ولی آنچه که مسلم است هنوز تا رسیدن به قله موفقیت 
تمام  روی  پیش  در  دشوار  بسیار  راهی  نهایی 
و  بیمار  از  اقتصاد،  و  سالمت  بخش  دست اندرکاران 
خانواده ی وی گرفته تا پزشک، داروخانه، نهادهای دولتی 

و خصوصی دخیل در این امر قرار دارد.

نگاه متخصص تغذیه
دکترمهرانزمانزاده،متخصصغدد
ومدیرعاملانجمندیابتمیگوید:

مدیریت شخصی دیابت را باید آموزش دید!
هفته

نکته 



مغزهای متفکر پشت بزرگ ترین پیشرفت پزشکی در صد سال گذشته

یک زوج آلمانی ترک تبار واکسن کرونای فایزر/بیو ان تک را ساختند

شاهین ۵۵ ساله و تورکی ۵۳ ساله در سال ۲۰۰۸ 
میالدی شرکت بیو ان تک )BioNTech( را در شهر 
ماینتس در مرکز آلمان پایه گذاری کردند. شرکت همکار 
آنها، شرکت داروسازی معظم آمریکایی فایزر روز 
دوشنبه این هفته اعالم کرد واکسن بالقوه شان برای 
کروناویروس در بررسی مقدماتی بیش از ۹۰ درصد در 
پیشگیری از عفونت در داوطلبان موثر بوده است. این 
 mRNA پیامبر یا RNA واکسن از تکنولوژی به نام
استفاده می کند تا پاسخ ایمنی در افراد واکسینه شده 
ایجاد کند. شاهین روز سه شنبه اهمیت این خبر را 
به خبرنگاران توضیح داد و پیامی از امید را برای دنیا 
فرستاد. او گفت: »به نظر من این خبر پیام خوبی برای 
بشریت است که اکنون می دانیم عفونت های کووید-۱۹ 

را واقعا می توان با یک واکسن پیشگیری کرد.«
آلبرت بورال، مدیرعامل شرکت فایزر ساخت این 

واکسن »بزرگ ترین پیشرفت پزشکی« در ۱۰۰ سال 
اخیر خواند. با اینکه ساختن واکسنی برای کرونا قدم 
بزرگی برای جامعه علمی است، شاهین و تورکی 
سابقه ای طوالنی در دستاوردهای دنیای پزشکی دارند.
این زوج که هر دو تحصیل کرده پزشکی هستند، 
شرکت قبلی شان »گانی مد« را در سال ۲۰۰۱ میالدی 
برای کار روی آنتی بادی ها یا پادتن های ضدسرطان 
تاسیس کردند و در نهایت آن را در سال ۲۰۱۶ میالدی 

به قیمت ۱/4 میلیارد دالر فروختند.
این زوج در اردیبهشت امسال در مصاحبه ای گفتند، 
احساس می  کنند ناگزیر هستند باتوجه به بیش از دو 
دهه کاری که در حوزه  شان انجام داده اند، »دستاوردی 
برای جامعه داشته باشند.« شاهین در شهر اسکندرون 
در ساحل مدیترانه در ترکیه متولد شد و در 4 سالگی 
با خانواده اش به شهر کلن آلمان رفت که پدرش در 

آنجا در یک کارخانه محلی شرکت فورد کار می کرد. 
او در دوران تحصیلی اش در آنجا تورکی را که دختر 
یک پزشک ترک بود، مالقات کرد. شاهین و تورکی 
به علت عالقه مشترکشان درباره پژوهش سرطان به 
هم نزدیک شدند و براساس گزارش ها حتی روز 
عروسی شان را هم در یک آزمایشگاه پژوهشی شروع 
کردند. شاهین در دی ماه سال پیش، پس از خواندن 
یک مقاله علمی درباره کروناویروس در شهر ووهان 
چین با »گام کوچکی« از حوزه داروهای ضدسرطان 
براساس mERNA به حوزه واکسن های ویروسی 

براساس mRNA وارد شد.
بیو ان تک ۵۰۰ نفر از کارکنانش را به کار روی  این طرح 
برای بررسی چند ترکیب بالقوه mRNA گماشت و 
در نهایت این شرکت در فروردین با شرکت بزرگ 

فایزر وارد همکاری شد.

رویکرد آنها برای ساختن واکسن کووید-۱۹ از یک 
ماده ژنتیکی به نام mRNA استفاده می کند که می تواند 
سلول های بدن را به ساختن قطعات پروتئینی مشابه 
پروتئین های گل میخی سطح کروناویروس وادارد. 
این پروتئین های گل میخی هستند که باعث اتصال 
کروناویروس به گیرنده های سلولی اش و ورود آن 
به سلول ها می شوند. با تولید این پروتئین ها در بدن 
دستگاه ایمنی شناسایی آنها را یاد می گیرد و به حمله 
به این قطعات پروتئینی آنتی بادی می سازد. به طور 
هنگامی که خود کروناویروس وارد بدن می شود، 
دستگاه ایمنی به سرعت به آن واکنش نشان می دهد.

همکاران شاهین او ازجمله ماتیاس تئوبولد استاد 
سرطان شناسی در دانشگاه ماینتسرا مردی »فروتن و 
معتدل« توصیف می کنند. شاهین روز سه  شنبه گفت به 
نظر او واکسن بیو ان تک/فایزر »تنها واکسن ساخته شده« 
بر ضدکووید-۱۹ نخواهد بود و اشاره کرد چند واکسن 
دیگر در مرحله سوم و نهایی کارآزمایی بالینی هستند. 
شاهین همچنین گفت هدف از همکاری با شرکت فایزر 
باال بردن ظرفیت تولید واکسن بالقوه شان است و آنها 
امیدوارند در صورت تایید شدن این واکسن تا پایان 
سال ۲۰۲۱ میالدی تا ۱/۳ میلیارد دوز آن ساخته شود.
او تاکید کرد که بیو ان تک و فایزر از سازمان غذا و 
داروی آمریکا خواهند خواست تا مجوز مصرف 
اضطراری این واکسن را بدهد و تقاضا برای این 

کار ممکن است حتی در هفته آینده انجام شود.

علت عوارض جانبی واکسن های 
کرونا چیست؟

یکی از نگرانی های افرادی که واکسن های کرونا دریافت 
می کنند، عوارض جانبی آنهاست.

عوارض جانبی شایع واکسن های کرونا شامل درد در 
محل تزریق، تب و تهوع بوده اند اما علت ایجاد این 
عوارض جانبی ناخوشایند چیست و آیا باید درباره 

آنها نگران بود؟
گرچه ممکن است خالف هم  به نظر برسد اما بروز 
عوارض جانبی درواقع به معنای اثربخشی واکسن است.
این عوارض جانبی به این علت رخ می دهند که دستگاه 
ایمنی شما به واکسن واکنش نشان می دهد. ین عوارض 
جانبی ممکن است با دچار شدن به تب، خستگی، 
سردرد و درد در محل تزریق ۱۲ تا ۲4 ساعت پس از 

واکسیناسیون شروع شود.
واکسن های کرونای فعلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
سطح   )spike protein( گل میخی  پروتئین های 
ویروس را در معرض دستگاه ایمنی بدن قرار می دهند. 
در واکسن های فایزر و مدرنا mRNA حاوی رمز 
ژنتیکی این پروتئین ها وارد بدن می شود. در واکسن های 
اسپوتنیک و آسترازنکا ژن های این پروتئین ها از طریق یک 
ویروس ضعیف شده سرماخوردگی وارد بدن می شود. 
در واکسن های چینی سینوفارم و سینوواک کل ویروس 

غیرفعال  شده که حاوی این پروتئین ها است، به بدن 
تزریق می شود. در هر حال، حضور این پروتئین های 
گل میخی باعث ایجاد پاسخی ایمنی از ۳ نوع سلول در 

.B  و سلول های T بدن می شود: ماکروفاژها، سلول های
ماکروفاژها نخستین سلول هایی هستند که ارگانیسم های 
زیانبار خارجی را شناسایی و حذف می کنند. سلول های 
T به منطقه ای که واکسن به آن وارد شده است، مهاجرت 
می کنند و به یاداوری پروتئین های گل میخی کروناویروس 
برای رویارویی های آینده کمک می کنند. هنگامی که 
این پروتئین های واکسن به عنوان عوامل بیگانه شناسایی 
می شوند، سلول های B شروع به تولید مجموعه ای از 

آنتی بادی ها یا پادتن ها بر ضد آنها می کنند.
همه این سلول های ایمنی پروتئین های التهابی تولید 
می کنند که »سایتوکاین« نامیده می شوند. سایتوکاین ها 
پیامبرهای شیمیایی هستند که به هماهنگ کردن پاسخ 
ایمنی کمک می کنند و همچنین باعث ایجاد تب می شوند 

که یک عارضه جانبی شایع واکسن های کروناست.
باال رفتن دمای بدن باعث می شود بدن جای نا مناسب تری 
برای تکثیر ویروس شود و همچنین بدن تحریک شود که 
شمار بیشتری سلول ایمنی تولید کند. این مواد شیمیایی 
التهابی همچنین می توانند باعث درد عضالنی، خستگی، 
سردرد و سایر عالئم شوند اما تولید سایتوکاین ها در 
طول ۲4 تا 4۸ ساعت حالت کفه ای پیدا می کند و به 
همین علت اغلب عوارض جانبی پس از این مدت 

رفع می شوند.
واکسن باعث مقدار به اندازه کافی پروتئین گل میخی به 
بدن می شود تا دستگاه ایمنی را به ایجاد پاسخی برانگیزد 
اما واکسن  ها بر خالف موارد شدید کووید-۱۹ باعث 
ایجاد پاسخ ایمنی خارج از کنترل که »طوفان سایتوکاینی« 
نامیده می شود، نمی شوند. در طوفان سایتوکاینی مقدار 
زیادی مواد شیمیایی التهابی در بدن تولید می شوند که 

به اندام های بدن آسیب می زنند.

طیف عوارض جانبی
از آنجایی بروز عوارض جانبی پس از واکسن زدن، 
نشانه وجود یک دستگاه ایمنی قوی است که دارد 
برای شناسایی و نابود کرن ویروس آموزش می  بیند، 
افراد جوان تر احتماال عوارض جانبی قوی تری را 
نسبت به سالمندان نشان خواهد داد. در واکسن هایی 
مانند واکسن های فایزر و مدرنا که به دو تزریق نیاز 
دارند، عوارض جانبی ممکن است پس از تزریق دوز 
 T دوم بیشتر از تزریق دوز اول باشد، چرا که سلول های
رویارویی قبلی با پروتئین گل میخی را به یاد دارند. در 
نتیجه بدن بدون تاخیر، به سرعت پاسخ ایمنی قدرتمندی 
برای نابودی آن ایجاد می کند که شامل مقدار زیادی 
سایتوکاین های ایجادکننده عوارض جانبی است پس 
ایجاد عوارض جانبی بیشتری پس از تزریق دوم واکسن 

به معنای پاسخ ایمنی بهتر است.
تزریق نخستین دوز واکسن باعث می شود دستگاه ایمنی 

ویروس را شناسایی و تولید آنتی بادی ها و سلول های 
T بر ضدآن را آغاز کند. تزریق دوز دوم واکسن باعث 

می شود میزان اثربخشی آن به حداکثر برسد.
واکسن های کرونای از نوع mRNA باتوجه به ایجاد 
پاسخ ایمنی قوی تر ممکن است عوارض جانبی به طور 
نسبی شدیدتری ایجاد کنند. همچنین افرادی که قبال به 
کووید-۱۹ مبتال شده و بهبود یافته اند، با احتمال بیشتری 
ممکن است حتی پس از دوز اول واکسن به عوارض 
جانبی قوی دچار شوند. در این مورد هم علت این است 
که دستگاه  ایمنی بدن قبال برای واکنش به ویروس آماده 

و تحریک  شده است.
تفاوت های فردی مانند میزان استرس و رژیم غذایی هم 

ممکن بر میزان عوارض جانبی اثر بگذارند.
با این وجود، حتی اگر واکسن بزنید و عوارض جانبی 
در شما بروز نکند، به معنای بی اثر بودن واکسن نیست، 
چرا که شیوه پاسخدهی بدن افراد به واکسن متفاوت 
است و بررسی های بالینی قبلی اثربخشی این واکسن ها را 
جد از این که اثر جانبی داشته باشند یا نه، ثابت کرده اند.

عوارض جانبی نادر
بروز عوارض جانبی وخیمی به دنبال تزریق واکسن های 
کرونا هم گزارش شده است اما این عوارض بسیار 

نادر هستند. 
در موارد بسیار نادری افراد ممکن است دچار واکنش 
آلرژی شدید یا آنافیالکسی پس از تزریق واکسن های 
کرونا شوند. گرچه این عارضه می تواند مرگبار باشد، 
به آسانی قابل درمان است. برای مثال میزان بروز واکنش 
آنافیالکسی پس از واکسن کرونای مدرنا فقط ۲/۵ مورد 
در یک میلیون تزریق واکسن برآورد شده است. این 
عارضه معموال ۱۵ دقیقه پس از دریافت واکسن رخ 
می دهد. برای همین است که از افراد خواسته می شود 
پس از زدن واکسن برای ۱۵ دقیقه در محل واکسیناسیون 

باقی بمانند.
عوارض جانبی دیگری هم ممکن است با برخی از این 
واکسن ها همراه باشند. چند کشور اروپایی به طور موقت 
تزریق واکسن کرونای آسترازنکا را پس از گزارش درباره 
بروز موارد نادر عارضه لخته شدن خون متوقف کردند. 
باتوجه به اینکه کروناویروس خودش می تواند باعث 
لخته شن خون شود، هنوز ثابت نشده است که این 

عارضه مربوط به این واکسن بوده باشد.
آژانس دارویی اروپا )EMA( پس از تحقیق در این باره 
اعالم کرد این واکسن برای جمعیت عمومی بی خطر و 
سودمندی های آن بیش از زیان های آن است و شواهدی 
درباره رابطه سببی میان واکسن آسترازنکا و این عارضه 
لخته شدن خون وجود ندارد. البته این سازمان وجود 

این رابطه سببی را هم رد نکرده است.

آیا واکسیناسیون عمومی کرونا 
می تواند باعث »ایمنی جمعی« شود؟

یکی از اهدافی که برای واکسیناسیون عمومی کرونا اعالم 
می شود، رسیدن به »ایمنی جمعی« است اما آیا رسیدن به 

»ایمنی جمعی« به معنای پایان همه گیری کرونا است؟
»ایمنی جمعی« در برابر یک بیماری عفونی هنگامی به وجود 
می آید که شمار کافی از افراد یا از طریق عفونت  قبلی یا 
واکسیناسیون نسبت به آن مصونیت پیدا می کنند، بنابراین 
سرایت آن عامل عفونی بین افراد مشکل تر می شودپس 
رسیدن به »ایمنی جمعی« به طور غیرمستقیم حتی برای 
افرادی که ایمنی شخصی به آن بیماری پیدا نکرده اند، 

سودمند خواهد بود.
درصد جمعیتی که الزم است نسبت به یک عامل عفونی 
ایمن شوند تا از انتشار آن عامل جلوگیری شود را »آستانه 
ایمنی جمعی« می نامند. هر چه یک بیماری واگیرتر باشد، 
این آستانه باالتر است. برای مثال درباره بیماری سرخک 
هر فرد مبتال به آن می تواند ویروس بیماری را به ۱۲ تا 
۱۸ نفر فرد غیرایمن یا واکسینه نشده منتقل کند. باتوجه به 
این میزان برای پیشگیری از سرایت ویروس سرخک باید 
حدود ۹۵ درصد جمعیت نسبت به آن ایمن شده باشند. 
شیوع بیماری عفونی نهایتا هنگامی فروکش می کند که 
یک فرد دچار عفونت عامل بیماری زا را به کمتر از یک 
نفر منتقل کند به عبارت دیگر »عدد پایه تکثیر« یا R۰ )آر 

صفر( بیماری به کمتر از یک برسد.
آستانه ایمنی جمعی برای کووید-۱۹ چقدر است؟

کارشناسان تخمین می زنند که ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت 
باید واکسینه شوند تا انتشار کووید-۱۹ متوقف شود اما 

موضوع به این سادگی ها هم نیست.
که  کروناویروس  واگیرتر  جهش یافته  جدید  گونه های 
در کشورهای گوناگون پدیدار شده و به سایر کشورها 
تا به حال کم وبیش  هم رسیده اند. واکسن های موجود 
بر این گونه های جهش یافته ها هم موثر بوده اند، هر چند 

اثربخشی شان نسبت به ویروس اصلی کمتر بوده است.
اگر گونه جدیدی از کروناویروس بروز کند که ایمنی 
حاصل از واکسن های موجود بر آن تاثیر نداشته باشد و 
به اصطالح از واکسن »بگریزد«، واکسیناسیون عمومی به 

ایجاد ایمنی جمعی منجر نخواهد شد.
از طرف دیگر باید توجه داشت که شیوع کروناویروس 
در کشورها به صورتی یکپارچه نیست، بلکه به صورت 
مجموعه ای بزرگی از شیوع های محلی است و میزان 
ایمنی مورد نیاز برای پیشگیری از سرایت ویروس 

ممکن است از محلی به محل دیگر فرق کند.
آستانه »ایمنی جمعی« در یک شهر پر ازدحام که مردم در 

آن به طور مرتب در حال تماس با هم هست بسیار باالتر از 
یک ناحیه دورافتاده کم جمعیت است. بنابراین ممکن است 

در یک کشور برخی از جوامع به حد ایمنی جمعی برسند 
اما جوامع دیگر همچنان مستعد شیوع بیماری باقی بمانند.
بنابراین در هنگام واکسیناسیون عمومی شناسایی و رساندن 
واکسن به مناطق پرخطر )که میزان ایمنی در آنها پایین است( 

کلید کنترل انتشار ویروس است.
نکته بعدی این است که حتی پس از رسیدن به آستانه 
ایمنی جمعی گردش ویروس به کلی متوقف نمی شود؛ 
وضعیت ماندن این است که شما پایتان را از پدال گاز 
یک ماشین در حال حرکت بردارید: ماشین نهایتا متوقف 
خواهد شد اما پیش از توقف باز مسافتی را خواهد پیمود. 
بنابراین حتی در هنگامی رسیدن به این استانه، باز هم افراد 
مبتال به کووید-۱۹ شماری از افراد را مبتال خواهند کرد و 

زنجیره سرایت به طور کامل قطع نمی شود.
سناریویی را فرض کنید که ایمنی جمعی به دست آمده 
است و عدد پایه تکثیر به زیر یک رسیده است و مثال 
هر فرد بیمار به طور میانگین ۰/۸ نفر دیگر را مبتال کند. 
اگر ۱۰۰هزار نفر دچار ویروس باشند، ۸۰هزار نفر را نفر 
مبتال خواهند کرد و این ۸۰هزار نفر ویروس را به ۶4هزار 

نفر دیگر سرایت می دهند و این زنجیره ادامه پیدا کند.
تا هنگامی که ۱۰۰ درصد جمعیت ایمن یا واکسینه شوند، 
خطر سرایت عفونت به دیگران و بیمار شدن آنها همچنان 
وجود خواهد داشت، هر چند که میزان این خطر کم است.
بنابراین حتی با رسیدن به ایمنی جمعنی نمی توان به کلی 

اقدامات بهداشت عمومی را رها کرد.
اگر دوباره به مثل ماشین در حال حرکت بازگردیم، اقدامات 
احتیاطی مانند فاصله گیری جسمی، دوری از گردهمایی های 
بزرگ و ماسک زدن مانند ترمزهای ماشین عمل می کنند و 

باعث می شوند همه گیری زودتر فروکش کند.
بنابراین هم باید پوشش واکسیناسیون عمومی به سرعت باال 

رود و هم اقدامات بهداشت عمومی هماهنگ  ادامه پیدا کند.
همه گیری کرونا راه حل جادویی یگانه ای ندارد و پایان 
یافتن آن یکباره رخ نخواهد داد، بلکه روندی طوالنی 

پروپیچ خم است.

شاهین ۵۵ ساله 
و تورکی ۵۳ 

ساله در سال 
۲۰۰۸ میالدی 

شرکت بیو ان تک 
)BioNTech( را 
در شهر ماینتس 

در مرکز آلمان 
پایه گذاری کردند. 
شرکت همکار آنها، 
شرکت داروسازی 

معظم آمریکایی 
فایزر روز دوشنبه 

این هفته اعالم 
کرد واکسن 

بالقوه شان برای 
کروناویروس در 
بررسی مقدماتی 

بیش از ۹۰ درصد 
در پیشگیری 
از عفونت در 

داوطلبان موثر 
بوده است

اوگور شاهین و ازلم تورکی زوج 
آلمانی ترک تبار زندگی هایشان 
را وقف حوزه سرطان شناسی 
و بیماری های عفونی کردند و 
سال ها را به تحقیق درباره شیوه های ایمنی درمانی 
شخصی شده برای سرطان پرداختند اما شیوع 
کروناویروس جدید مسیر حرفه ای شان را تغییر داد.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از سی ان ان، 
پژوهش راهگشای نوزج در زمینه رمز های ژنتیکی 
تغییریافته آنها را به عنوان مغزهای متفکر پشت 
ساختن نخستین واکسن موثر ضدکروناویروس 

در معرض دید عمومی قرار داده است.

 علی مالئکه
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 ترجمه: 
عفت عباسیان

شما  کودک  نمرات  اگر 
افت  غیرمعمولی  به طور 
حتما  است  الزم  می کند، 
یا  علت  وقت  اسرع  در 
درمورد  کنید.  شناسایی  را  قضیه  این  علل 
علت یابی، حتما از خودش سوال کنید، با دقت 
به  درنهایت  و  دهید  به حرف هایش گوش 
عنوان یک حامی، از او حمایت کنید و به وی 
اطمینان دهید می تواند روی شما حساب کند. 
کمبود انگیزه در مدرسه می تواند نشانه عدم 
اعتماد به نفس و نیز ترس از ناامید کردن والدینی 
باشد که انتظاراتی بیش از حد بلندپروازانه 
دارند. حال آنکه نوجوان با فاصله گرفتن از 
دنیای رقابت، شرایط را کنترل می کند و دیگر 
با ترس از شکست، زندگی نخواهد کرد. وی 
به  را  باور  این  شکل گیری  اجازه  نوعی  به 
خود می دهد که با تالش مضاعف، احتماال 
موفق خواهد شد اما بی عالقگی والدین به 
بی انگیزگی  منبع  نوجوان،  آموزشی  مسائل 

ایشان خواهد بود. 
 

افت تحصیلی مقطعی
افت تحصیلی در مدرسه می تواند یا بازتاب 
)مرگ  باشد  غم انگیز  خانوادگی  زمینه  یک 
یکی از عزیزان، درگیری والدین و    .      ..   ( یا از 
مشکالت ارتباطی گاه و بی گاه نشأت بگیرد 

)شکست عشقی و...(
 

نوجوان و مراحل پیمودنی تحصیل
برای  به خصوص  دبستان،  از  بعد  سال های 
بچه هایی که تازه وارد دوران نوجوانی شده اند، 
حساسیت باالیی دارد. از آنجا که جو محیط 
تحصیلی جدید منعطف تر از دوران ابتدایی 
است، میل نوجوان به خودمختاری تا حدی 
برآورده می شود. البته این آزادی جدید، در 
عمل پیامدهای خاص خود را دارد؛ وسوسه 
بزرگ برای سوءاستفاده از آن و رهایی از 
این  نتایج  از  تحصیلی،  بند  و  قید  هرگونه 
آزادی عمل جدید نوجوان محسوب می شود. 
در دبیرستان ممکن است نوجوان به سرعت 
قرار  اضافی  کار  فشار  تحت  کند  احساس 
گرفته و در ادامه عمال کم بیاورد اما راهکار 
درست این مشکل چیست؟ روان شناسان به 
فرزندشان  ورود  با  می کنند  توصیه  والدین 
به دبیرستان، بار دیگر هنگام انجام تکالیف 
مدرسه، حضور پررنگی داشته باشند )اصوال 
والدین در دوران ابتدایی بر عملکرد تحصیلی 
کودک خود بسیار نظارت دارند اما این نظارت 
و سخت گیری با ورود وی به دبیرستان به 
در  مثال  عنوان  به  می رود(.  بین  از  تدریج 
روش درس خواندن، وی را راهنمایی کنید 

و هر ۲ یا ۳ هفته، برنامه جدیدی برای درس 
و مطالعه به وی پیشنهاد بدهید بنابراین الزم 
است والدین بار دیگر در شروع دبیرستان 
نوجوان شان  کنار  چشمگیر  حضوری  نیز 

داشته باشند.
 

عکس العمل مناسب در برابر 
عملکرد تحصیلی ضعیف نوجوان

به طور کلی، معموال توصیه می شود همیشه 
با پرسیدن از خود نوجوان شروع کنید؛ اینکه 
به چه دلیل دچار افت تحصیلی شده  است و 
روزهای کاری خود را به چه ترتیبی سپری 
می کند که چنین نتیجه ای عایدش شده  است. 
اگر بعد از حرف زدن با نوجوان خود احساس 
از حد تحت فشار است،  کردید وی بیش 
توانایی ها و قابلیت هایش در یادگیری را به 
وی یادآوری کنید،  به او اطمینان بدهید از پس 
هر درسی برخواهد آمد و به طور کلی با ارزش 
دادن به توانایی های دیگر وی در حیطه هایی 
مثل ورزش، موسیقی،  باغبانی، تعمیرکاری، 
و...  اجتماعی  فعالیت های  دستی،  صنایع 
عزت نفس و نیز اعتماد به نفس نوجوانتان 

را افزایش دهید.

نقش و تاثیر فعالیت بدنی در بهبود 
وضعیت تحصیلی نوجوان

مطالعه ای که به تازگی انجام گرفته است، نشان 
می دهد فعالیت های فیزیکی نقش گسترده ای در 
موفقیت تحصیلی کودکان ونوجوانان دارد. در 
واقع شیوه زندگی فعال در دوران نوجوانی، برای 
سالمت تمام عمر مفید است: فعالیت بدنی در 
این دوران، عملکرد تنفسی، عضالنی، قلبی و 
استخوانی را بهبود می بخشد و بر کنترل وزن نیز 
تاثیر مثبتی دارد. تحقیقات نشان داده اند فعالیت 
بدنی در این دوران، رشد شناختی را بهبود 
می بخشد و در اجتماعی شدن نوجوان نقش 
چشمگیری دارد. البته الزم به یادآوری است 
مجموعه این نکات مثبت قطعا در بزرگسالی 
فرزند شما نمود بیشتری خواهد داشت و به 
مراتب اثر مثبت آن در دوران بزرگسالی بیشتر 
احساس خواهد شد. برای کودکان و نوجوانان، 
فعالیت بدنی شامل بازی، ورزش، مسافرت، 
کارهای روزمره، تفریح، تربیت بدنی یا انجام 
یک رشته ورزشی برنامه ریزی شده، در بطن 

خانواده، مدرسه یا جامعه است.
مطالعه ای که به تازگی در مورد نقش فعالیت های 
بدنی و تاثیر آن در عملکرد مدرسه انجام گرفته 

است نشان می دهد نوجوانانی که حداقل 60 
دقیقه در روز فعالیت بدنی دارند، تا چه اندازه 
روند رشد بهتری را تجربه می کنند. براساس 
این تحقیق، یک فعالیت بدنی منظم، حتی بیشتر 
از شرکت در کالس های ورزشی برای نوجوان 
منفعت دارد چرا که هم سالمتی وی را تضمین 
می کند و هم باعث بهبود عملکرد تحصیلی 

وی خواهد شد. 
 

بازی کردن، نوعی یادگیری است
یک  زمان  از  5درصد  فقط  عمل  در  اگرچه 
نوجوان به فعالیت های بدنی اختصاص داده 
می شود، مطالعات بسیاری نشان می دهند تا چه 
حد افزایش فعالیت بدنی می تواند نه تنها بر 
سالمت کودکان، بلکه در عملکرد آنها در کالس 
درس نیز تاثیر مثبت بگذارد. فعالیت بدنی برای 
رشد مهارت های شناختی، حرکتی و اجتماعی 
و همچنین برای سالمت متابولیسم و ساختار 
عضالنی- استخوانی مفید است. همچنین این 
طور که از مطالعات استنباط می شود، فعالیت بدنی 
منظم یک نوجوان، وی را به نحو چشمگیری از 
ابتال به بیماری های غیرواگیردار مصون می دارد.
نویسندگان این تحقیق اظهار داشتند الزم است 

مدارس درجهت دستیابی به سطوح توصیه شده 
فعالیت بدنی روزانه، محیطی ایده آل را برای 
بچه ها فراهم کنند اما متاسفانه در عمل، روند 
فعالیت های کم تحرک و دروس بیشتر و نیز 
تمایل به دستیابی به نتایج خوب در دروس، 
مدرسه  در  را  ورزشی  فعالیت های  به  توجه 
تحت تاثیر قرار می دهد. با این وجود این دو 
می توانند دست به دست هم دهند و حضور 
هر یک منافاتی با دیگری ندارد. »رویکرد سنتی 
مدرسه« همیشه بدین منوال بوده که کودک 
داخل و فضای بسته بیاموزد و برای بازی بیرون 
برود« اما سیستم های آموزشی نوین در سراسر 
جهان بر اهمیت فعالیت های خارج از منزل در 
روند یادگیری بهتر و بیشتر تاکید می ورزند. به 
عقیده این سیستم های نوین تربیتی، وقتی بچه ها 
بیرون و در فضای باز بازی می کنند، خودشان 

در عمل بسیاری از مطالب را یاد می گیرند.
 

اهمیت کنترل و محدودسازی شیوه 
زندگی بدون تحرک

براساس مطالعات انجام گرفته، اندازه گیری تاثیر 
فوری فعالیت بدنی بر عملکرد تحصیلی در یک 
کودک یا گروهی از کودکان دشوار است زیرا 

این نتایج می توانند تحت تاثیر عوامل زیادی 
مثل عوامل فیزیولوژیکی، شناختی، اجتماعی 
و محیطی قرار بگیرند. این مطالعات مقامات 
مثبتی  اقدامات  تا  تشویق می کند  را  مدرسه 
انجام دهند چراکه ورای تاثیر فعالیت بدنی 
در پیشرفت تحصیلی، الزم است که کودکان و 
نوجوانان برای رشد بهتر نیز فعالیت بدنی داشته 
باشند و این امر بر هیچ کس پوشیده نیست. 

موضوع دیگری که در این مطالعه مشخص 
شد این است که وقتی زمان بیشتری به تربیت 
بدنی کودکان و نوجوانان اختصاص می یابد، 
وضعیت درسی و تحصیلی دانش آموزان نیز به 
نحو چشمگیرس پیشرفت می کند. از این رو، 
به مدارس توصیه شد از یک سو، فعالیت های 
منظم بدنی مثل )پیاده روی و ورزش( را در 
طول هفته در برنامه کاری خود قرار دهند و 
از سوی دیگر زمینه آموزش مربیانی فراهم 
شود که در زمینه ارتقای فعالیت های بدنی، 
ایجاد فضاهای مناسب برای این موضوع، مواد 
و منابع مناسب، تشویق به نوآوری و مشارکت 

با دیگر سازمان ها، فعالیت داشته باشند. 
 

زمینه های اصلی مداخله
محیط  تضمین  و  تامین  دیگر،  کلیدی  نکته 
بیرون از مدرسه است؛ یعنی به جای اینکه 
بچه ها با ماشین یا وسایل حمل و نقل عمومی 
آمد  و  رفت  فعال  به طور  بروند،  مدرسه  به 
کنند. البته الزم به یادآوری است ما باید به 
بچه ها اجازه دهیم مطابق طبیعت و ذات خود 
رفتار کنند و هیچ گاه آنها را مجبور به انجام 
کاری نکنیم. به مرور که مزایای فعالیت بدنی 
به طور گسترده تری شناخته می شود، روش های 
جدیدی برای دستیابی به سطوح توصیه شده 
توسط سازمان بهداشت جهانی در سراسر اروپا 

در حال آزمایش است.
 

مراقب عالئم هشداردهنده خاص باشید!
اگر مشکالت تحصیلی فرزندتان ادامه دار شد، 
بدون اتالف وقت اقدام کنید: به او بگویید 
و  کنید  مالقات  معلمانش  با  است  قرار  که 
مراقب  بگذارید.  قرار  روان شناس  با  حتما 
مثال،  عنوان  به  باشید.  برخی عالئم خاص 
قابل توجه تحصیلی، بدون هیچ دلیل  افت 
مشخصی که به مرور زمان اتفاق می افتد و 
با تغییر رفتار کودک در مدرسه همراه است، 
می تواند زنگ خطری برای شما باشد. قطعا 
حضور  و  کودک  تغییر  متوجه  نیز  معلمان 
کمر نگ وی در کالس درس می شوند بنابراین 
با  حتما  مدرسه،  اولیای  با  صحبت  از  بعد 

پزشک خانوادگی خود مشورت کنید.
https://www.santemagazine.fr :منبع

نحوه برخورد با نوجوانی که انگیزه کافی برای درس خواندن ندارد

فعالیت فیزیکی و نقش مهم آن در موفقیت تحصیلی 
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مطالعه ای که به 
تازگی انجام گرفته 

است، نشان می دهد 
فعالیت های فیزیکی 
نقش گسترده ای در 

موفقیت تحصیلی 
کودکان ونوجوانان 

دارد. در واقع 
شیوه زندگی فعال 

در دوران نوجوانی، 
برای سالمت تمام 

عمر مفید است. 
فعالیت بدنی در 

این دوران، عملکرد 
تنفسی، عضالنی، 

قلبی و استخوانی را 
بهبود می بخشد و بر 

کنترل وزن نیز تاثیر 
مثبتی دارد. تحقیقات 
نشان داده اند فعالیت 

بدنی در این دوران، 
رشد شناختی را 

بهبود می بخشد و در 
اجتماعی شدن نوجوان 

نقش چشمگیری دارد

برخی کودکان استعدادهایی بروز 
کودکان  از  باالتر  که  می دهند 
در  است.  خود  سال  و  همسن 
مهارت های  نابغه  کودکان  واقع 
شناختی باالیی دارند و می توانند به ویژه در حوزه 
کنند.  پیدا  دست  بزرگی  موفقیت های  به  شناختی 
آموزش  باید در شرایط خاصی  قبیل کودکان  این 
ببینند تا به میزان ظرفیت باالیی که نشان می دهند 
والدین  عنوان  به  البته شما  باشند.  داشته  پیشرفت 
نباید هیچ کودکی را تحت فشار قرار دهید تا نابغه 
باشد اما بهتر است امکانات الزم در جهت شکوفایی 
استعداد و توانمندی های کودک را در اختیارش قرار 
دهید. در این مطلب 11 ویژگی یک کودک نابغه 

را عنوان می کنیم.

کودک نابغه چگونه کودکی است؟
کودک نابغه کودکی است که از همان سنین پایین 
باالتری  بسیار  شناختی  مهارت های  و  توانمندی ها 
و  می دهد  نشان  خود  همسن  کودکان  به  نسبت 
به خصوص در زمینه های فکری توانایی های باالتری 
دارد. کودکان نابغه استعداد ویژه ای در یک یا چند 
حوزه دارند. به عنوان مثال توانمندی قابل توجهی 
خود  ...از  و  زبان  موسیقی،  نقاشی،  ریاضیات،  در 

نشان می دهند.
 

چگونه کودک نابغه را شناسایی کنیم؟
البته که همه کودکان توانمندی های خود را دارند اما 
کودک نابغه ویژگی هایی دارد که وی را از دیگران 
متمایز می کند. در ادامه به برخی از این ویژگی ها 

اشاره می کنیم:

1. کودکان نابغه نوزادانی متفاوت تر هستند: کودکان 
نابغه در نوزادی بیش از حد تحریک پذیر هستند. آنها 
خیلی زود هماهنگی بدنی خود را به دست می آورند. 
در واقع خیلی زودتر گردن می گیرند و حتی نخستین 

کلمات را در حدود 5 ماهگی به زبان می آورند.
2. خودآموز هستند: برخی بچه ها معموال خیلی زود 
خواندن و نوشتن را می آموزند و مهم تر اینکه خودشان 
به تنهایی موفق به این کار می شوند. حافظه خوب 
آنها باعث می شود که دایره لغات غنی داشته باشند 
و کنجکاوی زیادی به یادگیری از خود نشان بدهند.
می شوند:  مواجه  با مشکل  مدرسه  در  اغلب   .3
یا  نابغه  کودکان  برای  می کنند  تصور  مردم  بیشتر 
محسوب  موفقیت  یک  رفتن  مدرسه  بااستعداد، 
می شود اما اغلب این گونه نیست. اغلب کودکانی 
که توانمندی های باالیی دارند به دلیل عدم برخورداری 
از منابع خوب آموزشی و حمایت های الزم احساس 
سرشکستگی می کنند. در واقع کودکان نابغه اغلب 
در کالس درس احساس خستگی و کسالت کرده 
و نمی توانند به درستی ارتباط برقرار کنند. در نتیجه 
دلیل  به  مشکل  این  اما  می شوند  مواجه  مشکل  با 
نداشتن توانمندی و استعداد نیست، بلکه به دلیل 

عدم شکوفایی بروز می کند.
4. احساسات بسیار شدیدی تجربه می کنند: کودکان 
نابغه بی تفاوت نیستند و عواطف باالیی دارند. آنها 
ممکن است با دیدن یک فیلم، غمگین یا وحشت زده 
شوند. حس عدالت طلبی شان بیشتر بوده و وقتی با 
می شوند همدلی  مواجه  نابرابر  و  ناعادالنه  شرایط 

بیش از حدی از خود نشان می دهند.
5. حافظه باورنکردنی دارند: حافظه کوتاه مدت و 
بلندمدت کودکان نابغه مثال زدنی است. همان طور 

که انواع دیگر حافظه از جمله »حافظه عکاسی« یعنی 
توانایی شان در به خاطر آوردن صداها، تصاویر و اشیاء 
با جزییات دقیق در این کودکان بسیار قوی است.

نابغه  کودکان  نمی روند:  زور  حرف  بار  زیر   .6
هر نوع اقتدار و زورگویی را به چالش می کشند 
البته نه به صورت عصیانگر و شورشی! در واقع 
چیزی را که بدون استدالل منطقی به آنها تحمیل 
از  کورکورانه  به طور  آنها  نمی پذیرند.  را   بشود 
چیزی تبعیت نمی کنند. قوانین باید برایشان معنای 
منطقی داشته باشد، در غیر این صورت از پذیرش 

آن سر باز می زنند.
7. کمال گرا، اهل رقابت و خودانتقادگر هستند: کودکان 
نابغه دوست دارند هر کاری را به درستی و بدون 
و  از خود  آنها  انجام دهند.  کوچک ترین  خطایی 
دیگران بسیار مطالبه گر هستند. در حالت کلی اهل 
رقابت بوده و عادت دارند که خود را از دیگران 
برجسته و متمایز کنند. به همین دلیل در صورت 
شکست و عدم موفقیت خشمگین می شوند و خود 

را به باد انتقاد می گیرند.

ویژگی های شخصیتی کودکان نابغه
 پرجنب و جوش و کنجکاو هستند.

 کودکان نابغه فعال و کنجکاو بوده و دائم دنبال 
اطالعات مختلفی برای یادگیری بیشتر هستند.

 خود را به نقد می کشند.
 قدرت باالیی در به چالش کشیدن خود دارند. 
اگر بخواهند کاری انجام دهند زمان زیادی به تحلیل 
کار و روش انجام آن اختصاص می دهند. اگر موفق 
نشوند به این فکر می کنند که چه تغییراتی باید ایجاد 

کنند تا به خواسته شان برسند.
 

تنها، از خودگذشته و گاهی روان رنجور
کودکان نابغه افرادی تنها هستند که نسبت به دیگران 
روابط اجتماعی کمتری دارند. این افراد بیشترین زمان 
خود را به کار اختصاص می دهند و این مساله به ضرر 

زندگی اجتماعی آنها تمام می شود. آنها در دوران نوجوانی، 
تالش می کنند استعداد خود را به کمال برسانند اما 
دوستان همسن شان آنها را درک نمی کنند. همین امر نیز 
باعث می شود در نهایت استعداد خود را کنار بگذارند.

گاهی اوقات حس ازخودگذشتگی در آنها به قدری 
افراطی است که حتی بیمارگونه شده و مانع خوشحالی 
آنها می شود. سپس در مورد ادامه دادن به یادگیری دچار 
اضطراب و وسواس می شوند و به این ترتیب ممکن 
است برخی ویژگی های روان رنجوری در آنها بروز کند.

آنها برای عشق کار می کنند، نه برای پول
به  بزرگسالی  سنین  در  بااستعداد  یا  نابغه  کودکان 
معنای واقعی عاشق کار خود می شوند و دنبال نفع 
مالی نیستند. به نظر آنها لذت واقعی یعنی انجام تمام 

و کمال هر کاری!
 

تضمینی برای موفقیت کودکان نابغه 
وجود ندارد

حرف آخر اینکه یک کودک نابغه کودکی است 
که در یک یا چند حوزه استعداد و پتانسیل 
معنی  بدین  این  اما  باشد  داشته  واقعی 
شده  تضمین  آنها  موفقیت  که  نیست 
چنین  که  است  این  واقعیت  است. 
کودکی باید در محیطی خوب و با 
منزل  و  مدرسه  در  کافی  امکانات 
پرورش پیدا یابد تا توانمندی هایش 
تحت  را  آنها  نباید  شوند.  شکوفا 
فشار قرار داد و صرفا باید آنها را 
تشویق کرد. یادتان باشد عدم توجه، 
کمبود محبت و حتی تغذیه نامناسب 
کودکان  این  هوش  روی  منفی  اثر 
می گذارد بنابراین باید به تمام جنبه های 

زندگی آنها توجه کافی شود.

11ویژگی های کودکان نابغه
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

کودک نابغه باید در محیطی خوب 
و با امکانات کافی در مدرسه 

و منزل پرورش پیدا یابد تا 
توانمندی هایش شکوفا شوند. 
نباید او را تحت فشار قرار داد 
و صرفا باید آنها را تشویق کرد. 
عدم توجه، کمبود محبت و حتی 
تغذیه نامناسب اثر منفی روی 
هوش این کودکان می گذارد 

بنابراین باید به تمام جنبه های 
زندگی آنها توجه کافی شود



پوسته ریزی غیرعادی نیاز به تشخیص دقیق و درمان تخصصی دارد

 دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

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.

مرده  سلول های  جداشدن  دکتر!  آقای   :
پوست تا چه حد طبیعی است؟

پوست از ۳ الیه تشکیل شده و الیه خارجی )روپوست 
یا اپیدرم( نیز شامل 5 الیه سلولی است. الیه اپیدرم تقریبا 
ضخامت 1 میلی متری دارد که سلول ها از قسمت زیرین 
شروع به تکثیر می کنند و به تدریج به سطحی ترین الیه 
که اصطالحا الیه شاخی نام دارد، می رسند. الیه شاخی 
تقریبا خشک و میزان رطوبت 10درصدی دارد که به 
طور نامحسوس سلول ها در این قسمت جدا شده و 
می ریزند. به طور طبیعی هر ۳5 تا 50 روز یکبار، این 
الیه خارجی کامال پوست اندازی می کند. از آنجا که 
ساختار طبیعی و فیزیولوژیک پوست طوری است که 
رطوبت و چربی تولید می کند، باعث می شود ریزش 

الیه شاخی نامحسوس باشد و دیده  نشود.
البته در مواقعی مانند کیسه کشیدن پوست در حمام که 
به اشتباه تصور می شود چرک از پوست بیرون می آید، 
فقط سلول های مرده پوست می ریزند. در مواقعی که 
دست یا پا نیز مدت طوالنی در آب است، سلول های 

پوست به طور محسوس جدا می شوند.
 

پوسته ریزی  تشدید  عامل  مهم ترین   :
پوست چیست؟

اولین عامل که زمینه ساز جداشدن محسوس سلول های 
می شود، خشکی  پوسته ریزی  به اصطالح  و  پوستی 
پوست است. بعضی افراد مانند مبتالیان به درماتیت 
آتوپیک به طور ژنتیک زمینه پوست خشک دارند و 
بیشتر با این مشکل مواجه اند. همچنین کسانی که در 
نواحی با رطوبت پایین زندگی می کنند یا در زمستان که 
رطوبت محیط زندگی پایین است، دچار تشدید خشکی 
پوست خشک می شوند که به شکل پوسته ریزی تظاهر 
پیدا می کند. استفاده زیاد از شوینده ها در کسانی که 
وسواس گونه از شوینده ها استفاده می کنند نیز زمینه ساز 

خشکی پوست و افزایش پوسته ریزی است.
 

خاصی  سنین  در  پوست  خشکی  آیا   :
افزایش می یابد؟

بله، عامل دوم بروز خشکی و پوسته ریزی، افزایش 
سن است. معموال تغییر در ترشح هورمون های بدن 
و کاهش خونرسانی به پوست از سن 50 سالگی به 
باال باعث می شود غدد عرق و چربی پوست فعالیت 
کمتری داشته  باشند و در این سنین پوست خشک تر 
 شود بنابراین خشکی با پوسته ریزی و حالت آردی شکل 

روی لباس به طور واضح دیده می شود.
 

زمینه ساز  می تواند  بیماری ها  به  ابتال   :
خشکی و پوسته ریزی شود؟

بله، ابتال به بعضی بیماری های ژنتیکی در خشکی شدید 
پوست تاثیر دارد. به عنوان مثال در بیماری »ایکتیوزیس« 
که از لحاظ ژنتیک نوعی چربی در پوست وجود ندارد، 
پوست حالتی شبیه فلس ماهی پیدا می کند و به شکل 
پوسته ریزی جدا می شود. این بیماری می تواند از نوع 
خفیف به نام »ایکتیوز ولگاریس« که فقط خشکی پوست 
است تا انواع شدید که حالت فلسی شدن پوست همراه 
با عالئم دیگری مانند تغییر حالت دور دهان و چشم 
است، متغیر باشد. عالوه بر این، در بیماری هایی مانند 
پسوریازیس نیز که سرعت تکثیر سلول های اپیدرم 7 
برابر می شود، پوسته ریزی به شکل محسوس و نقره ای 
شکل تظاهر می کند. ممکن است پوسته ریزی فقط در 
ناحیه پوست بدن باشد یا حتی پوست سر نیز درگیر 
شود. بیماران دیالیزی و مبتالیان به ناراحتی کلیوی مزمن 
نیز ممکن است با مشکل پوست اورمیک مواجه شوند 
که معموال همراه با خشکی زیاد و پوسته ریزی است. 

جانبی  عارضه  است  ممکن  پوسته ریزی  همچنین 
مصرف داروهایی که باعث کاهش آب بدن می شوند، 
داروهای حاوی اسید میوه )AHA( و داروهای حاوی 
مختلف  بیماری های  برای  که  رتینوئیدی  ترکیبات 

مثل آکنه و لکه های پوستی کاربرد دارد نیز باشد.
 

: آیا شوره سر را نیز باید نوعی از پوسته ریزی 
غیرعادی بدانیم؟

شوره سر همان روند پوسته ریزی پوست را دارد اما 
به طور اختصاصی در سر ایجاد می شود. در واقع، یکی 
از انواع پوسته ریزی می تواند پس از التهاب پوست مانند 
مخملک یا درماتیت سبورئیک ناحیه سر اتفاق بیفتد که 
التهاب در ناحیه سر پس از چند روز معموال به شکل 
پوسته ریزی ظاهر می شود. شوره یا پوسته ریزی سر اگر 
ناشی از پسوریازیس باشد، براق، نقره ای و خشک است 
اما در مواردی که به علت قارچ و چربی پوست به وجود 

می آید، حالت زردرنگ و چسبنده دارد. 
 

: در مورد درمان پوسته ریزی غیرعادی پوست 
باید به چه نکاتی توجه کرد؟

از آنجا که پوسته ریزی می تواند ناشی از علل مختلف 
و در شرایط سنی و شیوه زندگی متفاوت اتفاق باشد، 
روند درمان نیز یکسان نخواهد بود. درمان این مشکل 
نیاز به بررسی توسط متخصص پوست دارد تا پس 
از تشخیص علت دقیق، اقدامات درمانی متناسب با 

عامل زمینه ای تجویز شود.

میزگرد پوست شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد12

 دکتر آزاده گودرزی
دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

درماتیت آتوپیک یا اگزمای سرشتی در کودکان از سنین 
حدود ۳ ماهگی شروع می شود و تقریبا تا ۲ سالگی با 
تظاهرات پوستی بارز همراه است. در ماه های نخست 
زندگی تا زمانی که کودک چهار دست وپا راه می رود، 
ضایعات بیشتر روی گونه ها، آرنج ها و زانوهاست اما 
به تدریج که کودک بزرگ تر می شود، محل ضایعات تغییر 
می کند و گستردگی ضایعات معموال در چین های بدن 
مانند چین گردن، چین بین آرنج، پشت زانو و... اتفاق 
می افتد. ضایعات اگزما با قرمزی و خشکی دیده می شود 
و کودک مبتال به درماتیت آتوپیک معموال بی قراری دارد 

زیرا ضایعات با احساس خارش همراه است. 
در خیلی از موارد ابتال به اگزمای سرشتی، زمینه هایی از 
»آتوپیا« یا تظاهراتی از نوعی آلرژی در والدین یا دیگر 
اعضای درجه1 کودک وجود دارد. این نوع تظاهرات 
می تواند با اشکال مختلفی مانند عطسه و آبریزش فصلی، 
رینیت آلرژیک، حساسیت راه های تنفسی، آسم و حتی 
سابقه اگزما همراه باشد بنابراین زمینه ژنتیک در کودکان 

مبتال به اگزمای سرشتی جدی است.
 

تغییر تدریجی تظاهرات درماتیت آتوپیک از 
عالئم پوستی تا آسم

اغلب موارد شدت تظاهرات پوستی در کودکان مبتال به 
اگزمای سرشتی با مرور زمان کاهش می یابد، فاصله بین عود 
عالئم بیشتر می شود و معموال تا سنین مدرسه، نوع پوستی 
اگزمای آتوپیک خیلی بارز است اما به تدریج که کودک 
بزرگ تر می شود، تیپ تظاهرات حساسیتی تغییر می کند و 
ممکن است کم کم زمینه حساسیت تنفسی و آسم خفیف 
دیده شود. در واقع با رسیدن به سن بلوغ، سایر تظاهرات 
آتوپیا مانند حساسیت بهاری، رینیت آلرژیک، آبریزش بینی و 
عطسه احتمال دارد که نسبت به دوران کودکی بارزتر شود. 
از طرفی، باید اشاره کرد شایع ترین تظاهر درماتیت آتوپیک 
در سنین بزرگسالی خشکی پوست و اگزمای دست هاست. 
البته به این معنا نیست که هر کودک مبتال به اگزمای سرشتی 
حتما در آینده زمینه حساسیت های تنفسی، آلرژی بهاری یا 
اگزما را داشته  باشد اما به  هر حال چنین احتمالی وجود دارد.

 
اقدامات درمانی و کنترل عالئم درماتیت آتوپیک 
الزم به ذکر است یکی از ویژگی های مهم اگزمای سرشتی 
کودکان تکرارپذیر بودن است و با روش های درمانی تنها 
می توان عالئم را کنترل کرد. طبیعتا تا سنین مدرسه دفعات 
متعددی از عود اگزما گاهی خفیف یا شدید ممکن است 
ظاهر شود. والدین باید نسبت به این مساله کامال توجه 
داشته  باشند و با روش های درمانی که متخصص پوست 
تجویز می کند، تعداد حمالت اگزمای سرشتی را کمتر کنند 
و قبل از شدیدشدن ضایعات، تظاهرات پوستی را کنترل 
کنند. به این ترتیب توصیه می شود با توجه به شدت ضایعات 
از داروهای موضعی ضدالتهاب که دسته ای از آنها ممکن 
است ماهیت کورتونی یا غیرکورتونی داشته  باشند، استفاده 
شود. داروی ضدالتهاب در مراحل عود ضایعات الزم است 
اما به محض کنترل ضایعات باید قطع شود. البته توصیه 
می شود استفاده از چرب کننده ها و امولینت های پوستی جزو 
مراقبت های همیشگی پوست کودک باشد. بچه های مبتال 
به درماتیت آتوپیک نباید از شوینده های معمول استفاده کنند 
و بهترین شوینده برای آنها انواع محصوالت غیرصابونی یا 
پَن است. البته در موارد خیلی شدید و مقاوم درمان اقدامات 
تخصصی دیگری نیز توسط متخصص پوست ممکن است 
تجویز  شود. الزم است این کودکان حتما تحت نظر متخصص 
پوست باشند و در موارد عود ضایعات، دستور العمل درمان 

الزم برای کنترل تظاهرات پوستی را انجام دهند.

شوره سر تظاهری از درماتیت سبوره است که به صورت 
پوسته های ریز خفیف تا متوسط بدون التهاب واضح 
است. شیوع شوره سر معموال حوالی سنین بلوغ بیشتر 
است و در موارد شدید می تواند با درگیری ابرو و موهای 
صورت باشد. علت شوره سر به افزایش فعالیت غدد 
سباسه تحت تاثیر هورمون ها و واکنش متقابل قارچ طبیعی 
پوست و سیستم ایمنی بدن برمی گردد. به دلیل ماهیت 
عودکننده نیاز به درمان مکرر با شامپوهای حاوی ترکیبات 
ضدقارچ کتوکونازول و سلنیوم سولفاید به صورت متناوب 
یا استفاده روزانه از شامپوهای ضدشوره مثل کلیمبازول 
است. معموال با افزایش سن و گذر از بلوغ، شوره سر 
بهتر می شود اما در شرایطی که این مشکل همچنان ادامه 
یابد، نیاز به ادامه روند استفاده از شامپوهای ضدشوره 

و حتی شامپو یا داروهای ضدقارچ خواهد بود.

خشکی و خارش پوست مهم ترین 
تظاهر درماتیت آتوپیک کودکان است

شوره سر در دوران نوجوانی 
شیوع ببیشتری دارد

خشکی و پوسته شدن اطراف ناخن در وهله اول به دنبال خشکی معمولی 
پوست اتفاق می افتد. در فصول سرد سال که هوای محیط منزل و محیط 
کار به خاطر وسایل گرمایشی خشک تر می شود، می توان انتظار داشت 
که خشکی پوست در افرادی که زمینه این حالت را دارند افزایش یاید 
اما گاهی خشکی پوست ناشی از عادت های زندگی یا شغل فرد است. 
افرادی که به دلیل رفتارهای وسواس گونه یا شرایط شغلی دست  ها را 
زیاد می شویند و به طور مکرر با شوینده ها تماس دارند، معموال دچار 
خشکی بیش از حد پوست و پوسته ریزی می شوند. عوامل محیطی مانند 
استفاده از ضدعفونی کننده ها و حالل های شیمیایی در مشاغل مختلف نیز 
ممکن است زمینه ساز پوسته ریزی اطراف ناخن باشد. در دوران همه گیری 
کروناویروس نیز که همه افراد به خصوص کادر درمان غالبا مکرر دست ها 

را می شویند، بروز چنین مشکالتی شایع تر است. 
 

هرگز پوسته های اطراف ناخن را جدا نکنید
دستکاری پوست اطراف ناخن یا ناخن جویدن باعث می شود در اثر آسیب دیدن 
یا تروما به پوست و ناخن، پوست اطراف ناخن از بستر جدا و حالت 
شاخه شاخه شود. نکته مهم اینکه اگر پوسته های اطراف ناخن کنده شود، 
ممکن است زخم های کوچکی ایجاد  شود که منفذی برای ورود میکروب ها، 
باکتری ها و بروز عفونت هاست. توصیه جدی می شود کسانی که دچار 
پوسته ریزی اطراف ناخن یا در اصطالح عمومی گوشه کردن ناخن شده اند، از 
جداکردن این پوسته ها خودداری کنند. از آنجا که پوسته ریزی اطراف ناخن 
تاحدی برای فرد مزاحمت دارد، برای کوتاه کردن باید از قیچی ظریف و 
تمیز یا ناخن گیر ضدعفونی شده استفاده شود و هرگز پوسته ها َکنده نشود.

 
بهترین روش پیشگیری از پوسته شدن اطراف ناخن

پوسته ریزی اطراف ناخن مراقبت خاصی را می طلبد و با توجه به اینکه 
خشکی پوست مهم ترین علت بروز این ناراحتی است، در وهله اول فرد 
باید حتما پوست را چرب نگه دارد. بهترین روش چرب کردن پوست 
این است که پس از هربار شستشو و خشک کردن دست ها، پوست با کرم 

چرب کننده ماساژ داده  شود. هر نوع کرم چرب کننده و رطوبت رسان که 
در دسترس باشد قابل  استفاده است اما حتی المقدور از کرم هایی استفاده 
شود که بدون عطر، اسانس و رنگ باشد زیرا بعضی افراد عالوه بر خشکی 
پوست، زمینه اگزما و حساسیت پوستی را نیز دارند و محصوالت معطر 
می تواند تاثیر سوء داشته  باشد. از همین رو، می توان گفت محصوالت 

مخصوص کودکان جزو پیشنهادهای خوب است.
 

در انتخاب شوینده ها دقت کنید
در افراد دارای زمینه ژنتیک پوست خشک مانند کودکان مبتال به اگزمای 
آتوپیک یا سرشتی، ممکن است همراه زمینه اگزما و التهاب انگشتان، 
پوسته ریزی اطراف ناخن بیشتر دیده شود. در این افراد الزم است عالوه 
بر کرم چرب کننده، گاهی پماد درمانی با توجه به تشخیص پزشک ضروری 
انجام شود و چرب کردن به تنهایی موثر نیست. کسانی که مجبورند به طور 
مکرر از شوینده ها استفاده کنند نیز بهتر است شوینده های مالیم که تحت عنوان 
شوینده های غیرصابونی مخصوص پوست های حساس به فروش می رسد را 
انتخاب کنند. شوینده های قدیمی که حالت صابونی دارند، به خاطر تفاوت 
حالت اسیدیته باالیی که با پوست انسان دارد، می توانند زمینه ساز تحریک 
پوستی شوند. امروزه شوینده های غیرصابونی وجود دارند که به نام »پن« 

شناخته می شوند و معموال تحریک کمتری در پوست ایجاد می کنند.
 

پوسته ریزی اطراف ناخن با کمبودهای غذایی ارتباط 
جدی ندارد

یکی از باورهای شایع بین مردم این است که علت بروز پوسته ریزی 
اطراف ناخن را کمبود کلسیم یا بعضی ویتامین ها می دانند، در حالی که 
یا عادت های زندگی و تماس  از زمینه ژنتیک  ناشی  خشکی پوست 
مکرر با شوینده ها مهم ترین دلیل پوسته شدن اطراف ناخن است. در 
چنین مواردی مصرف مکمل های کلسیم یا مولتی ویتامین کمک شایانی 
به فرد نمی کند و چر ب نگه داشتن و پرهیز از مواد محرک برای بهبود 

پوسته ریزی بهترین اقدام موثر خواهد بود.

پس از تولد نوزاد، پوسته های ظریف و گاهی نسبتا ضخیم روی مالج 
قدامی سر دیده می شود که معموال تا 4 ماهگی از بین می روند اما 
حتی ممکن است تا زمان بسته شدن مالج قدامی؛ یعنی حدود 18 تا 
۲0 ماهگی کودک نیز دیده شود. این پوسته ها که سفیدرنگ یا مایل 
به زرد هستند، نباید به عنوان بیماری تلقی شود. مهم ترین عامل ایجاد 
این پوسته ها، نوعی قارچ بی ضرر پوستی است و نیازی به درمان ندارد. 
نکته جالب اینکه این قارچ بویی ایجاد می کند که منشاء بوی خاص و 
دوست داشتنی نوزاد است و به شکل ذاتی برای مردان و پدران دلچسب تر 
است. حتی تمایل به این رایحه پس از چند سال که نوزاد بزرگ تر 

می شود تمایل پدران به داشتن فرزند دیگر را نیز افزایش می دهد.
گرچه می توان از اقدامات درمانی برای بهبود این پوسته ها کمک گرفت، 
توصیه  می شود درمان فقط به زمانی موکول شود که قارچ به ناحیه 
صورت و الله گوش ها برسد و پوسته ها در این قسمت ها نیز ظاهر 
شوند. این پوسته  ها با شوره سر متفاوت است و تعداد دفعات استحمام 
نوزاد تاثیری در برطرف شدن آنها ندارد. ۲ تا ۳ نوبت استحمام نوزاد در 
هفته به طور کلی توصیه می شود و پوسته ها نیز به تدریج و خودبه خود 
برطرف می شود. در مواردی که پوسته ها خیلی زیاد باشد، می توان از 

شامپو یا پمادهای مخصوص تحت نظر متخصص اطفال استفاده کرد.

خشکی  پوست مهم ترین عامل پوسته شدن اطراف ناخن است
پوسته های سر نوزاد فقط در موارد 
خیلی شدید نیاز به درمان دارد 

 دکتر ناصر کالنتری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر سید مسعود داوودی/ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

نگاه متخصص پوست نگاه متخصص کودکان

میزگرد پوست درباره علل پوسته ریزی پوست با حضور 
دكتر مجتبی امیری متخصص پوست، دكتر سیدمسعود داوودی 

متخصص پوست، دكتر آزاده گودرزی متخصص پوست، 
دكتر محمدصادق كالنتری متخصص پوست 

و دكتر ناصر كالنتری متخصص سالمت، رشد و تکامل كودكان

چون و چرای پوسته  ریزی 
غیرعادی پوست

سلول های مرده پوست، به طور طبیعی اما نامحسوس از بین می روند و می ریزند تا سلول های 
جدید جایگزین شده و پوست بتواند عملکرد فیزیولوژیک خود را در محافظت از بدن 
ایفا کند اما گاهی روند جداشدن سلول های پوست غیرعادی می شود و فرد می تواند این 
پوسته ها را روی لباس ببیند. این وضعیت نباید بی اهمیت تلقی شود زیرا گاهی عالمت 
هشدار آسیب به پوست و حتی بیماری های پوستی است که نیاز به تشخیص دقیق و درمان مناسب دارد. 
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 4۲ ساله هستم که از حدود ۲ 
سال پیش در قسمت چانه دچار خارش، قرمزی و پوسته شدن پوست شده ام. از کرم ها و پمادهای مختلف 
استفاده کرده ام اما تاثیر موقت دارد. حتی به تازگی، خشکی و خارش به دیگر قسمت های صورتم نیز 

رسیده  است و به نظر می رسد پوست صورتم لکه پیدا کرده  است. لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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چرااینروزهامردانبیشتربهجراحیپالستیکروآوردهاند؟

جراحی پالستیک برای افزایش اعتماد به نفس  و یا فتن شغل مناسب!
ما  به  تاریخی  داده های 
طی  همیشه  می گویند 
دهه های اخیر بیشتر جمعیت 
برای  مراجعه کنندگان 
جراحی پالستیک را خانم ها تشکیل می داده اند 
اما امروزه تعداد مردان عالقه مند به اقدامات 
زیبایی آن چنان روبه افزایش است که می توان 
از موج تازه ای در جهان جراحی پالستیک و 

تغییر چشم انداز همیشگی آن صحبت کرد. 
دکتر دارن اسمیت، متخصص جراحی پالستیک 
در شهر نیویورک می گوید: »امروزه ممنوعیت ها 
یا خط قرمزهای عرفی روبه زوال هستند بنابراین 
جمعیت بیشتری از مردان روزبه روز بیش از 
پیش به وضعیت ظاهری خودشان رسیدگی 
هم  زیبایی  اقدامات  دادن  انجام  و  می کنند 
روزبه روز بیشتر میان آنها به امری پذیرفتنی 

و عادی تبدیل می شود.« 
جراحی  انجمن  گزارش های  براساس 
پالستیک و زیبایی آمریکا )ASAPS(، تعداد 
کل جراحی های زیبایی انجام شده میان مردان 
در سال 2015 میالدی حدودا 1/2 میلیون مورد 
افزایش ۳  توجه،  قابل  عدد  این  است.  بوده 
برابری روآوردن مردان به جراحی های زیبایی 
را نسبت به سال 1997 میالدی نشان می دهد. 
گزارش های آکادمی جراحی پالستیک و ترمیمی 
صورت آمریکا)AAFPRS( هم نشان می دهند 
پالستیک  به جراحی  عالقه مند  مردان  تعداد 
روبه افزایش است. در یکی از نظرسنجی های این 
آکادمی در سال گذشته، ۳1 درصد از مردان اظهار 
داشته اند به احتمال خیلی زیاد یکی از اقدامات 
زیبایی را امتحان خواهند کرد. حدودا نیمی از آنها 
هم گفته اند برای به دست آوردن اعتمادبه نفس 
بیشتر به این روندها نیاز دارند، درحالی که 
یک چهارم آنها نیز اظهار کرده اند می خواهند 
جوان تر به نظر برسند تا در دنیای شغلی خودشان 
همچنان به عنوان فردی رقابت جو و همگام با 

مدهای روز شناخته شوند.
جراحی  متخصص  توتال،  پل  جان  دکتر 
فکر  »من  می گوید:  نیوجرسی  در  پالستیک 
می کنم این جریان از رسانه های اجتماعی و 
تمایل روبه افزایش و شدید مردم برای گرفتن 
تصاویر سلفی سرچشمه می گیرد«. همگانی 
شدن تمایل به »جوان بودن« در دنیای امروزی 
هم نقش مهمی در افزایش عالقه مندی مردان 
نسبت به جراحی پالستیک داشته است؛ خصوصا 
با توجه به اینکه کارفرمایان روزبه روز بیش از 
پیش برای انتخاب کارکنان مجموعه هایشان به 

اشخاص جوان و شاداب رومی آورند. 

به باشگاه آقایان خوش آمدید! 
به دلیل اینکه عالقه مندی آقایان نسبت به اقدامات 
زیبایی کامال به طور نامحسوس و در حاشیه ای 
خاموش روبه افزایش است، جراحان پالستیک 
هم در نقاط مختلف جهان به تاسیس مراکزی 
جداگانه برای آقایان رو آورده اند تا خدمات 
جراحی پالستیک و اقدامات زیبایی مختلف 
را به صورت اختصاصی فقط برای آنها ارائه 
کنند. بعضی از این مراکز حتی مدعی هستند 
که جراحان و پزشکانشان تخصص های ویژه ای 
دارند و مثال به طور خاص متناسب با آناتومی 

آقایان و شرایط آنها آموزش دیده اند. 
به گفته دکتر اسمیت، درحالی که بسیاری از 
اقدامات زیبایی دارای نوعی همپوشانی کلی و 
عمومی میان آقایان و خانم ها هستند، جزییات 
این روندها اغلب به طرز چشمگیری میان این 
دو جنس متفاوت از آب درمی آیند. برای مثال،  
هدف از رینوپالستی یا جراحی بینی این است 
که شکل و عملکرد بینی را، بدون در نظر گرفتن 
جنسیت فرد مراجعه کننده، به سمت بهبود تغییر 
دهیم. با این حال، ترفندهای الزم برای دستیابی 

به یک بینی مردانه مستحکم اما خوش تراش تا 
حدود زیادی از ترفندهای رایج برای دستیابی 
به یک بینی زنانه زیبا و ظریف متفاوت هستند 
بنابراین مردان باید همیشه سراغ جراحانی بروند 
که تجربه خوبی در به کارگیری روندهای متناسب 

با شرایط مردان دارند. 
اهمیت همین نکات را می توان در مورد اقدامات 
زیبایی تزریقی به نحوی دیگر مشاهده کرد. 
دکتر نورمن راو، متخصص جراحی پالستیک 
در شهر نیویورک می گوید: »بیشتر مردان به 
دوزهای بیشتری از بوتاکس نیاز دارند تا در 
وضعیت نهایی به همان نتیجه شکل گرفته میان 
زنان دست پیدا کنند. دلیلش هم این است که 
عضله های مردانه به صورت طبیعی بزرگ تر از 
عضله های زنانه هستند. پس با توجه به اینکه 
مردان نیازهای منحصربه فردی دارند، به مراکز 
اختصاصی و متناسبی هم برای رسیدگی به 

نیازهای خودشان نیاز خواهند داشت«. 
 The Club دکتر راو به تازگی مرکزی را با عنوان
House در شهر نیویورک راه اندازی کرده است 
که اقدامات زیبایی متنوعی را به طور اختصاصی 

برای آقایان ارائه می دهد و هر ماه به طور میانگین 
۳50 مراجعه کننده دارد. در این مرکز، عالوه 
بر ارائه خدمات بوتاکس، روندهای محبوبی 
مانند انواع تزریق ها، لیپوساکشن و الیه برداری 
شیمیایی هم ارائه می شوند. میانگین مراجعه 
مردان به مراکز زیبایی در ایاالت متحده آمریکا 
حدود 7 درصد است اما میزان مراجعه به مرکز 
اختصاصی دکتر راو به حدود 20 درصد از 
جمعیت مردان می رسد. او می گوید: »من متوجه 
شده ام که بعضی از آقایان اصال دوست ندارند 
هنگام مراجعه به مراکز زیبایی، در اتاق انتظار 
همراه با تعدادی از خانم ها منتظر وقت مالقات 
خودشان با پزشک بمانند. حتی بعضی از آنها 
مورد  زیبایی  اقدامات  درباره  ندارند  دوست 
نظرشان با منشی ها یا کارکنان خانم صحبت 
کنند. همین مساله مهم، انگیزه ای به من داد 
که مرکز The Club House را راه اندازی کنم 
دنبال  دغدغه ای  هیچ  بدون  بتوانند  مردان  تا 
عالقه مندی های خودشان در زمینه زیبایی چهره 
باشند؛ جایی که نه قضاوتی در آن هست و نه 

بدنامی یا انگ اجتماعی«. 

مردان از اقدامات زیبایی چه می خواهند؟! 
انجمن  توسط  ثبت شده  آمارهای  براساس 
 )ASAPS( جراحی پالستیک و زیبایی آمریکا
تا سال 2017 میالدی، محبوب ترین اقدامات 
زیبایی مبتنی بر جراحی پالستیک برای مردان 
عبارتند از لیپوساکشن، جراحی لیفت چشم، 
کوچک کردن سینه، جراحی زیبایی شکم و 
این  که  بدانید  است  جالب  صورت.  لیفت 
تفاوت  آقایان،  میان  محبوبیت  رده بندی 
خانم ها  میان  محبوب  روندهای  با  چندانی 
ندارد. روندهای محبوب میان خانم ها عبارتند 
از بزرگ کردن سینه، لیپوساکشن، لیفت سینه، 

جراحی زیبایی شکم و جراحی پلک ها. 
محققان می گویند که برای درک دالیل رو آوری 
آقایان به اقدامات زیبایی باید به صحبت های 
خودشان هم توجه کرد. یکی از آقایانی که 
چند  همین  را  سینه  کردن  کوچک  جراحی 
 Greenberg Cosmetic مرکز  در  پیش  ماه 
Surgery انجام داده، درباره این تصمیم گیری 
می گوید: »من سال ها تالش کردم این مشکل 

را با کمک ورزش و تغذیه سالم 

جراحی  نرسیدم.  نتیجه  به  اما  کنم  برطرف 
از  البته  که  بود  من  نهایی  تصمیم  زیبایی، 
نتایج آن بسیار خوشحالم. ناگفته نماند که با 
واکنش های منفی زیادی هم روبرو شدم و 
بعضی از دوستانم عمال مرا مسخره می کردند. به 
نظر آنها، چنین کارهایی فقط برای خانم هاست 
و اگر آقایان دست به چنین کاری بزنند، واقعا 

کار عجیبی کرده اند.« 
اقدامات زیبایی غیرتهاجمی و بدون نیاز به 
جراحی مانند انواع تزریق ها نیز میان آقایان 
روبه افزایش هستند اما در اینجا نیز همچنان 
مساله بدنامی یا انگ اجتماعی مطرح است. 
توتال  دکتر  نظر  تحت  که  آقایانی  از  یکی 
»من  می گوید:  است،  کرده  تزریق  بوتاکس 
انگار  که  برسم  نظر  به  نمی خواستم طوری 
اما جالب  داده ام  انجام  کاری روی صورتم 
است بدانید یکی از دوستانم آنقدر از نتیجه 
نهایی بوتاکس روی صورت من به هیجان 
آمد که حاال خودش هم به تزریق بوتاکس 

عالقه مند شده است.« 
یکی از بیماران دکتر راو که برای مقابله با 
مشکل تعریق بیش از حد باید به طور منظم 
بوتاکس تزریق کند، می گوید که وارد شدن به 
مطب متخصصان زیبایی و جراحان پالستیک 
به عنوان یک مرد واقعا می تواند آزاردهنده و 
دردسرساز باشد؛ »برای من چند سال طول 
کشید تا درک کنم که می توانم آزادانه درباره 
چنین روندی صحبت کنم. یعنی نهایتا به این 
نتیجه رسیدم که اگر چیزی می تواند به زندگی 
راحت تر من یا دیگران کمک کند، حتما باید 
درباره آن صحبت کرد و تجربه خود را با 
دیگران سهیم شد. اوایل کار، از مراجعه به 
پالستیک  و جراحی  زیبایی  پزشکان  مطب 
واقعا خجالت زده بودم. احساس می کردم که 
در جای اشتباهی هستم و دیگران درباره من 
قضاوت ناجوری خواهند داشت و به طور کلی 
حس ناامنی درونم موج می زد. فکر می کنم که 
راه اندازی مراکز اختصاصی برای مردان، خیال 
افرادی مانند من را راحت خواهد کرد چون 
آنها نشان می دهد که مردان دیگری هم  به 
مشکالتی دارند و برای رفع مشکل خودشان 

به مراکز مختلف مراجعه می کنند«. 
دکتر راو می گوید که مردان هنوز برای سروکار 
انگ  یا  بدنامی  با  اقدامات زیبایی  با  داشتن 
اجتماعی مواجه می شوند اما واقعیت این است 
که چنین معضلی هرروز درحال کمرنگ تر 

شدن است.
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کسانی که با ترکیبات محبوب و مشهور در بازار 
محصوالت مراقبت از پوست آشنا هستند، می دانند 
که امروزه ترکیباتی مانند اسید هیالورونیک، رتینول،  
نیاسینامید و اسکواالن در صدر جدول بحث های 
داغ و مفصل قرار دارند. محققان و پزشکان مختلفی در سراسر 
جهان هنوز درحال بررسی این ترکیبات نسبتا جدید هستند و 
تولیدکنندگان محصوالت مراقبت از پوست هم تمایل زیادی به 
استفاده از آنها دارند. در این مطلب، از متخصصان پوست  و دیگر 
متخصصان درخواست کرده ایم تا توضیحات مفصلی را درباره 

ترکیب اسکواالن در اختیار شما بگذارند. 
 

اسکواالن چیست؟ 
اسکواالن در گروه ترکیبات نرم کننده یا امولینت )emollient( قرار 
می گیرد و با ترکیب مشابهی به نام اسکوالن تفاوت دارد. دکتر رایان 
 Turner Dermatology ترنر، متخصص پوست  و بنیان گذار
می گوید: »اسکواالن درواقع نوع هیدروژنه شده اسکوالن است. 
اسکواالن نوعی چربی )لیپید( به شمار می رود که به طور طبیعی 
در پوست وجود دارد و توسط غدد سباسه ترشح می شود. نکته 
این  است که اسکوالن از ترکیبات پایدار در محصوالت مراقبت 
از پوست نیست و از اسکواالن همراه با آن استفاده می شود تا 

ماندگاری طوالنی تری پیدا کند.«
استفاده از این ترکیب امولینت در صنعت زیبایی از مدت ها پیش 
بحث برانگیز شده بود، به این دلیل که اسکواالن مورد استفاده در 
محصوالت آرایشی قدیمی تر از جگر کوسه تهیه می شد. با این حال، 
امروزه بسیاری از شرکت های سازنده محصوالت آرایشی و مراقبت 
از پوست همیشه از انواع گیاهی اسکواالن برای تولید محصوالت 
خودشان استفاده می کنند. به گفته دکتر ترنر، اسکواالن را می توان 

به طور طبیعی از گیاهانی مانند زیتون و نیشکر استخراج کرد.
 

مزیت های اسکواالن برای پوست 
دکتر ترنر تاکید می کند که اسکواالن برای نرم سازی و لطیف سازی 
پوست فوق العاده عالی است چون این ماده می تواند سد دفاعی 

پوست )الیه بیرونی و طبیعی آن( را تقویت کند. اسکواالن حتی 
گزینه ای مناسب برای پوست های خشک و تحریک پذیر هم هست 
زیرا این ماده به تسکین التهابات پوستی و قرمزی پوست هم کمک 
می کند. این متخصص پوست  همیشه استفاده از اسکواالن را برای 
پوست های خشک یا حساس توصیه می کند. اسکواالن در گروه 
ترکیبات غیرجوش زا )non-comedogenic( قرار می گیرد و 
به همین دلیل هم می تواند برای همه انواع پوستی کاربرد خوبی 
داشته باشد. پوست های خشک، تحریک پذیر و حساس طبیعتا 
بیشترین اثرپذیری مثبت را از اسکواالن خواهند داشت اما واقعیت 
این است که همه ما می توانیم از فواید این ترکیب فوق العاده موفق 
و کاربردی در جهان محصوالت مراقبت از پوست بهره مند شویم. 
دکتر ماری هایاگ، متخصص پوست می گوید که با توجه به اینکه 
اسکواالن به طور طبیعی در بدن ساخته می شود، این ترکیب فقط 
نقش آبرسانی را برعهده نمی گیرد، بلکه برای سد دفاعی پوست هم 
ضروری خواهد بود. به گفته او، این ترکیب ویژه نوعی سد دفاعی 
محافظ روی سطح پوست می سازد و از همین طریق به نگه داشتن 
رطوبت درون الیه های پوستی کمک می کند. اسکواالن عمیقا برای 
پوست های خشک یا پوست های سالخورده مفید است چون خاصیت 
مرطوب کنندگی و نرم کنندگی فوق العاده ای دارد. این ماده همچنین برای 
کسانی که در معرض تماس با عوامل زیست محیطی قرار دارند و مثال 
دچار آفتاب سوختگی شده اند، اثری بسیار چشمگیر خواهد داشت 
چون پوست در این موارد رطوبت طبیعی اش را از دست می دهد و 
اسکواالن برای مقابله با همین مشکل وارد عمل می شود. برخالف 
باور عمومی و رایج درباره مضرات استفاده از ترکیبات چرب برای 

پوست های چرب،  افراد دارای پوست چرب و مستعد آکنه 
عمیقا از فواید ویژه اسکواالن بهره مند می شوند. با توجه به 
اینکه ترکیبات اسکواالن شبیه ترکیبات طبیعی بدن عمل 
می کنند، استفاده از روغن اسکواالن می تواند به تنظیم میزان 

ساخت وساز سبوم در بدن کمک کند. 
 

عوارض جانبی اسکواالن 
عوارض جانبی مرتبط با استفاده از اسکواالن شایع و رایج نیستند. 

با این حال، اگر با استفاده از اسکواالن دچار واکنش نامطلوبی 
شدید، حتما با پزشکان متخصص پوست  مشورت کنید. از آنجایی 
که اسکواالن در گروه ترکیبات واکنشی قرار نمی گیرد، معموال تعامل 

خوبی با دیگر ترکیبات دارد و مشکلی ایجاد نمی کند.
پوست  از  مراقبت  محصوالت  فرمول ساز  وودمن،  شریل  دکتر 
می گوید: »اگر محصول انتخابی شما از اسکواالن به عنوان ماده 
اصلی یا تنها ماده فعال استفاده کرده باشد، معموال استفاده ترکیبی 
از آن همراه با محصوالت حاوی ترکیبات قدرتمند مشکل ساز 
نخواهد شد«. به گفته او، اسکواالن حتی بستری فوق العاده برای 
ترکیبات فعالی مانند رتینول و نیاسینامید می سازد. »جالب تر اینکه 
نیاسینامید عمال می تواند جفت دوقلوی اسکواالن باشد چون این 
دو ترکیب همراه با یکدیگر به ترمیم و ارتقای کیفیت سد دفاعی 
پوست کمک می کنند و به مرور زمان باعث می شوند که پوستی 

شاداب و سالم داشته باشید.«
 

چگونه از اسکواالن استفاده کنیم؟ 
به گفته دکتر ترنر، یکی از پایدارترین شیوه ها برای اضافه کردن 
اسکواالن به برنامه مراقبت از پوست، انتخاب کردن روغن صددرصد 
گیاهی اسکواالن و استفاده روزانه از چند قطره آن است. این متخصص 
پوست  می گوید که فقط باید روغن صددرصد گیاهی اسکواالن 
را تهیه کنید تا بتوانید روزانه چند قطره از آن را به مرطوب کننده 
صورت خودتان اضافه کنید. ضمنا استفاده از روغن اسکواالن قبل 
از به کارگیری رتینول هم پیشنهاد می شود چون تحریک پذیری 

پوست را تا حد مطلوبی کاهش می دهد. 

دکتر ترنر می گوید: »من به عنوان متخصص پوست  در اغلب موارد به 
مراجعه کنندگان دارای پوست حساس یا کسانی که استفاده از رتینوئید 
را شروع کرده اند، استفاده از مرطوب کننده همراه با قطراتی از اسکواالن 
و سپس استفاده از محصوالت رتینول/رتینوئید را پیشنهاد می دهم. 
این ترفند می تواند تماس فوری رتینول با پوست را کاهش دهد و 
سرعت نفوذ آن درون پوست را کمتر کند تا درنهایت پوست کمتر 
دچار تحریک شدگی و التهاب شود. به عالوه، اسکواالن به خودی خود 
دارای خاصیت ضدالتهابی است و همین ویژگی می تواند نقش مثبتی 

در جهت کاهش تحریک پذیری پوست ایفا کند.« 
وقتی از روغن های مخصوص صورت استفاده می کنید، احتماال گاهی 
اوقات دیده اید که ذرات روغنی بدون جذب شدگی کامل روی پوست 
باقی می مانند. دکتر وودمن برای مقابله با این معضل پیشنهاد خوبی 
دارد. به گفته او، روغن های مخصوص صورت گاهی اوقات روی 
الیه های بیرونی پوست باقی می مانند و درواقع به صورت عمیق جذب 
نمی شوند. همین روند می تواند پوست را از فواید ترکیبات فعال درون 
این روغن ها )مانند اسکواالن( محروم کند اما کرم ها و مرطوب کننده ها 
حاوی ترکیبات فعالی هستند که به روغن ها کمک می کنند تا وارد 
الیه های عمیق تر پوستی شوند. پس وقتی از روغن اسکواالن استفاده 
کردید، بالفاصله از کرم مرطوب کننده کمک بگیرید تا مطمئن شوید که 

همه ترکیبات الزم به درستی وارد الیه های عمیق تر پوستی شده اند.«
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اگرچه سرم های پوستی گران تر از دیگر محصوالت 
مراقبت از پوست هستند اما میزان ترکیبات 

نیرومند و اثربخش در آنها بیشتر است، بنابراین 
مقدار کمی از سرم پوستی می تواند عملکرد عمیق تر 

و وسیع تری را به نمایش بگذارد

نگاهی به ترکیب »اسکو االن« در رژیم مراقبت از پوست



هر کسی در طول زندگی خود سعادت 
دیدن حیات وحش را ندارد و کمتر 
کسی را می توان پیدا کرد که انواع 
حیوانات از شیر و پلنگ و ببر تا 
انواع پرندگان و بی مهرگان و ماهی ها 
و دوزیستان و پرندگان نایاب را به 
جز باغ وحش یا تلویزیون در جایی 

دیده باشد. 
تاکسیدرمی صنعت و هنری است که این موضوع را 
عینیت بخشیده و انسان را قادر کرده تا کالبد حیات وحش 
را از نزدیک ببیند و آن را برای مدت نسبتا طوالنی حفظ 
کند. این کار باید بسیار با دقت و مهارت انجام گیرد 
و گذشته از آن، تاکسیدرمیست ها که تعدادشان در دنیا 

زیاد نیست، حتما باید جواز این کار را داشته باشند. 
تاکسیدرمی لغطی یونانی، که از دو بخش تکس به 
معنای خشک و درمی به معنای پوست تشکیل شده، 
هنر شکل دادن به پوست جانور مرده است. مردم عادی 
فکر می کنند که خشک کردن با وصل کردن کالبد جانور 

به برق انجام می شود، درصورتی که این طور نیست.
تاکسیدرمی انواع حیات وحش را دربرمی گیرد و می تواند 
شامل حیوانات بزرگی مانند شیر و ببر و زرافه یا پرندگان 
یا حتی پروانه ها شود که روش تاکسیدرمی هر رده اسامی 
مخصوص به خود را دارد. تاکسیدرمی پرندگان آمپایه 
و اتاله، مونته برای خزندگان و ماهی ها و نمونه ها باید 
دارای شناسنامه باشند و نام علمی آنها و محل زیست 
و برخی خصوصیات آنها به صورت پالک در پای 
مجسمه جانور و در بروشورهای موزه ذکر شده باشد 
و از آن مهم تر راهنمایان موزه هستند که توضیحات 
آنها می تواند کامل کننده زحمات کارشناسان تاکسیدرمی 

شود و نظر بازدیدکنندگان را جلب کند.
بسیاری از نمونه های تاکسیدرمی در موزه های تاریخ 
طبیعی مانند تاکسیدرمی پرنده فینچ که داروین انجام 
داده و هنوز سالم باقی مانده، مستندات علمی به حساب 
می آیند. هر قدر این گونه ها تنوع بیشتری داشته باشند، 

موزه غنای بیشتری دارد و معتبرتر است.

سابقه تاکسیدرمی
برخی اعتقاد دارند سابقه تاکسیدرمی به مصر باستان 
می رسد و مصری ها با توجه به تسلط بر دانش مومیاگری 
برای حفظ کالبد پادشاهان و اشراف، نخستین مردمی 

بودند که کالبد جانوران را خشک کردند.
از زمان های دور انسان های شکارچی شاخ یا سر یا پوست 
شکار خود را نگه می داشتند و مثال به دیوار می زدند. 
در ایران حدود ۱۰۰ سال پیش در زمان قاجار برای 
نمایش آنچه شاه یا اهالی درباره شکار کرده بودند به 
صورت غیرعلمی بدن شکار را از کاه پر می کردند و 
فرمی به آن می دادند. در دهه ۱34۰ برادران تاجبخش کار 
تاکسیدرمی اصولی و علمی را در ایران شروع کردند. این 
افراد برای آموزش به امریکا اعزام  شدند و در بازگشت 
به ایران کار را با مواد و ابزارهای نوین شروع کردند. تا 
قبل از آن، تاکسیدرمی در ایران به صورت غیرعلمی و 

با استفاده از کاه و پوشال انجام می شده.

چرا باید تاکسیدرمی کرد؟
به مرور کارشناسان محیط زیست و حیات وحش به این 
نتیجه رسیدند که می توان کالبد نمونه های رو به انقراض 
یا کمیاب را به صورت اصولی نگهداری کرد. در ضمن 
مثال برای شناساندن ظاهر یک حیوان آفریقایی ساکن 
مناطق گرم استوا در مناطق سردسیری که امکان زندگی 
آنها وجود ندارد، یکی از راه های دیدن کالبد حیوان از 
نزدیک تاکسیدرمی است. هرچند گاهی از نمونه های 
شکار برای تاکسیدرمی استفاده می شود، کارشناسان به 
قصد تاکسیدرمی حیوانی را شکار نمی کنند و حیوانات 
تاکسیدرمی اغلب گونه هایی هستند که عمرشان در 
باغ وحش ها به پایان رسیده اما آنقدر با ارزشند که می توان 
کالبد آنها را نگهداری کرد. بسیاری از افراد به خصوص 
بچه ها می توانند به کمک تاکسیدرمی از ابعاد یک جانور 

و ظاهر آن تصوری واقعی پیدا کنند.
مثال در ایران 9 گونه متفاوت از قوچ و میش داریم و 
تنها با کمک تاکسیدرمی است که می توان تفاوت یک 
قوچ اوریال ۱۰۰ کیلویی با قوچ الرستان 3۰ کیلویی 
با قوچ البرز یا قوچ اصفهان را از نزدیک مشاهده کرد.

تاکسیدرمی چطور انجام می شود؟
پوست تنها بافتی است که برای تاکسیدرمی استفاده 
می شود و برای این کار باید اعضای داخلی و ماهیچه ها 
و استخوان های حیوان را از داخل پوست خارج کرد. 

البته این تکنیک درباره حشرات صدق نمی کند.
بعد از خارج کردن اعضای داخلی، برای دباغی )پیکور( 
پوست حیوان از اسیدهای مختلف مانند اسید فرمیک و 
اسید سولفوریک و فرمالین و براکس کمک می گیرند. 
نمک از عناصر مهم برای دباغی و گندزدایی است. 
پوستی را که به کمک این مواد شیمیایی دباغی شده 

باید چربی زدایی کرد و تراش زد و در این مراحل 
استادکار باید مراقب باشد تا شکل و اندازه طبیعی 

پوست حیوان تغییر نکند.
گوشت و استخوان هایی را که از درون پوست جانور 
به صورت یکپارچه خارج کرده اند، به همان شکلی 
که قرار است حیوان روی پای خود بایستد، قالب 
می گیرند. مثال اگر بخواهیم گوسفندی در حال چرا 
را تاکسیدرمی کنند، باید کالبد حیوان را که از درون 
پوست خارج کرده اند، با سیم و مفتول به همان شکل 
دلخواه دربیاورند که مرحله بسیار دشواری است. بعد 
از آن با فایبرگالس از این توده گوشت و استخوان که 
سر پا کرده اند، قالب گرفته می شود. بعد از آن قالب 
مانکن گرفته می شود، تراش داده و پرداخت می شود تا 
عضالت تا حد امکان به صورت طبیعی خود را نشان 
دهند. در این مرحله، درواقع مجسمه حیوان ساخته شده 
و در مرحله بعد باید روی مجسمه پالستیکی ساخته 

شده، پوست گندزدایی شده را می دوزند.
ساخت صورت از دیگر مراحل مهم و دشوار تاکسیدرمی 
است. برای این کار باید اندازه و رنگ طبیعی و حاالت 
خشم و آرامش چشم به صورت طبیعی و واقعی خود 
روی صورت قرار گیرد. مثال شکل چشم با قرنیه ریز 
برای تاکسیدرمی شیر در حال حمله حتما باید توجه 
شود. به مرور باید رنگ آمیزی و زیباسازی انجام گیرد 

و برای نمایش در موزه تاریخ طبیعی آماده شود.
نمونه های تاکسیدرمی در جاهایی از موزه باید قرار 
گیرند که نماد طبیعت واقعی زیست آنها باشد. این 
زیستگاه ها )دیوراما( در موزه به صورت مصنوعی 
ساخته می شوند. مثال برای ساخت یک زیستگاه 
کوهستانی زیستگاه کل و بز، خصوصیات این نوع 
زیستگاه مانند سنگ و آبشار و گونه های گیاهی خاص 
آن منطقه در نظر گرفته می شوند. در موزه های تاریخ 
طبیعی پیشرفته تر امروزه از نمایش فیلم برای نشان 

دادن زیستگاه گونه های جانوری استفاده می کنند.

عمر تاکسیدرمی
این کار درواقع هنر کارشناس است که با مواد و ابزارها 
و تکنیکی که آن را یاد گرفته عمر بیشتری به تاکسیدرمی 
بدهد. در ضمن کار فقط به تاکسیدرمی تمام نمی شود، 

بلکه نگهداری از آن هم برای عمر بیشتر مهم است.
میزان حرارت و رطوبت و گرد و غبار برای نگهداری 
گونه های تاکسیدرمی مهم است و نکته مهم دیگر آنکه 

تاکسیدرمی ها را باید به موقع سمپاشی کرد.
گونه های تاکسیدرمی را باید ترمیم و بازسازی کرد. این 
روزها مانکان های تاکسیدرمی از طرف کارخانه ها ساخته 
می شوند. در ایران موزه های بسیار باارزش تاکسیدرمی 

حیات وحش وجود دارند.
برای نگهداری بهتر تاکسیدرمی عکس انداختن با فلش 

و لمس ممنوع است.

تاکسیدرمی های غیراصولی دردسرسازند
تاکسیدرمی باید با نظر کارشناس انجام گیرد و کارشناسان 
این فن باید مجوز مخصوص این کار را داشته باشند. کالبد 
حیوانات خشک شده، اغلب پرندگان، که این روزها ما 
در بسیاری از فروشگاه های خاص گردشگران در شمال 
یا جنوب کشورمان می بینیم، گذشته از آنکه به صورت 
علمی انجام نشده، ممکن است نادانسته کالبد پرنده های 
نایابی باشند. نمونه های غیرکارشناسی تاکسیدرمی به 
سرعت بید می زنند و می توانند کل خانه را آلوده کنند 
و به وسایل خانه آسیب برسانند و خالصی از این بالی 

بید هم آسان نیست.

تاکسیدرمی در موزه ها 
تاکسیدرمی را اغلب در موزه های حیات وحش می توان 
دید که از پرطرفدارترین موزه ها به خصوص برای کودکان 
هستند. موزه تاریخ طبیعی پردیسان با انواع گونه های 
کمیابی که در خود جا داده از بهترین موزه های تاکسیدرمی 

است. در این موزه انواع ماهی ها، حیات وحش، پروانه ها 
و...نگهداری می شود. اداره این موزه ها بر عهده سازمان 
حفاظت محیط زیست است. عالوه بر آن، شهرداری ها 
هم گاهی متولی موزه های حیات وحش هستند، مانند 

موزه حیات وحش دارآباد و هفت چنار تهران.
اصلی ترین نقش تاکسیدرمی آموزش به خصوص در 
مورد گونه های منقرض  شده است. مثال اگر در حدود 
دهه ۱32۰ که شیر ایران از میان رفت، تاکسیدرمی وجود 
داشت، حاال دست کم می توانستیم کالبدی و تصوری از 
نماد ملی خود داشته باشیم و همین طور از ببر مازندران 
که گونه بومی ایران بوده و در ادبیات ما هم از آن نام 

برده شده، تنها یک پوست دباغی شده به جا مانده.
به سازمان  متعلق  بر موزه های حیات وحش  عالوه 
حفاظت محیط زیست، موزه حامد عربیان در مشهد 
با گنجینه ای از تاکسیدرمی ها تنها موزه خصوصی 

تاکسیدرمی در ایران است.
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یادداشت سبز

تاکسیدرمی کتابخانه ای ماندگار از حیات وحش است 

تاکسیدرمی، هنر شکل دادن به پوست جانور مرده

قاب سبز

برخی از تاالب های ایران »در حال خشک شدن کامل هستند«. 
رسانه های ایران می گویند بر اساس داده های سازمان فضایی این 

کشور برخی از تاالب های ایران از جمله هامون در سیستان و 
بلوچستان و بختگان و ارژن در استان فارس در حال خشک شدن 
کامل هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، »سازمان فضایی 

ایران تغییر مساحت سطح آب ۱۰ تاالب و دریاچه کشور را با 
استفاده از داده های ماهواره ای برآورد کرده است که طی آن 
به غیر از مشخص بودن خشکی کامل 3 تاالب  هامون، ارژن و 

بختگان، معلوم است که سطح تمامی تاالب ها و دریاچه ها به جز 
تاالب گاوخونی و چغاخور، در مقایسه با ماه مشابه سال ۱3۹۹ در 
حال کاهش است.« تاالب صالحیه در استان البرز، تاالب میانکاله 

در مازندران، تاالب های پریشان، ارژن، مهارلو، طشت و بختگان در 
استان فارس و تاالب های  هامون سیستان در استان و بلوچستان از 

جمله آنهاست. 

حال ناخوش خلیج فارس؛ از لکه های نفتی تا جاروشدن کف آب ها 
با کشتی های صیادی غولخیزر. ۱۰ اردیبهشت در تقویم ما مزین 

به نام »روز ملی خلیج فارس« شده است، در حالی که آبزیان 
این حوضه با چالش های زیست محیطی بسیاری چون آلودگی های 

صنعتی و نفتی، رسوبات ناشی از ساخت و ساز و بدتر از همه 
جارو شدن کف آن با کشتی های صیادی چینی مواجهند و محققان 

این حوزه اعتقاد دارند یکی از دالیل خودکشی نهنگ ها در این 
پناهگاه آبزیان وجود این کشتی ها در عمق ۹۰ متری است که 

موجب کاهش منابع تغذیه برای ساکنان خلیج فارس شده است. 

کاهش چشمگیر حجم آب زیرزمینی در ایران. تاثیر تخلیه و 
ازدست رفتن ذخایر آب زیرزمینی ایران در حال حاضر تاثیر 

کاهش در ذخایر آب زیرزمینی با بیش برداشت بیش از حد در 
۷۷ درصد سطح زمین ایران، رشد شوری خاک در کل کشور و 
افزایش فرکانس و میزان فرونشست زمین در ایران آشکار شده 

است. در حالی که خشکسالی های هواشناسی/ هیدرولوژیکی 
به عنوان محرکی در افزایش سرعت تخلیه آب های زیرزمینی 
ذخیره شده در سطح کشور عمل می کنند، اما کاهش آب های 

زیرزمینی در مقیاس حوضه عمدتا به دلیل برداشت گسترده آب 
توسط انسان ایجاد می شود. 

پژوهشی جدید نشان داده که بخش بزرگی از زباله های پالستیکی 
شناور در آب های جهان، از طریق حدود هزار رودخانه به 

اقیانوس ها می رسند.
هشدار سبز

قبل از ارائه راه حل، باید بعضی مشکالت زیست محیطی را 
که منجر به بحران در مدیریت شهری تهران شده بشناسیم.
۱. انباشت و افزایش مواد زائد جامد شهری: رشد 
روزافزون جمعیت به ویژه جمعیت شهری در تهران و 
به تبع آن افزایش مواد زائد جامد مستهلک شده باعث 
شده معضل مواد زائد و بی مصرف توجه کارشناسان 
محیط زیست و تصمیم گیران فعال در این حوزه را به 
خود جلب کرده چرا که بسیاری از این مواد به طور 
غیراستاندارد توسط افراد سودجو دوباره وارد چرخ مصرف می شوند و 
خطرات جانی زیادی برای شهروندان به بار می آورند. همچنین لزوم توجه 
به معیارها و ضوابط زیست محیطی جهت مکان یابی، محل های دفن بهینه 

مواد زائد جامدشهری را به مساله ای اساسی تبدیل کرده است.
۲. افزایش میزان مصرف منابع طبیعی: با افزایش جمعیت میزان تقاضا 

برای مصرف منابع طبیعی به مراتب زیادتر می شود این منابع به دو گروه 
تقسیم می شود: الف( منابع تجدیدپذیر: منابعی هستند که به طور عمده از 
جانداران به دست مي آیند، سرعت تولید این منابع زیاد است و متناسب 
با مصرف تولید می شوند. مثل پشم، پنبه... ب( منابع تجدیدناپذیر: منابعی 
هستند که چرخه تولید آنها بسیار طوالنی است اما سرعت مصرف آنها بسیار 
زیادتر از سرعت تولید آنهاست مانند نفت و گاز. پیشرفت در شهرنشینی 
عمال سبب شده است منابع کره زمین به طور فزاینده ای مصرف شود و 
بشر در آینده نزدیک با کمبود منابع تجدیدناپذیر مانند سوخت های فسیلی 
مواجه خواهد شد، ضمن اینکه مصرف بی رویه این منابع آلودگی هوا و 

مشکالت مرتبط با آن را به دنبال دارد.
۳. آلودگی هوا: آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیان آور به یکی از 
ملموس ترین معضالت زیست محیطی تهران و چند شهر دیگر ایران تبدیل 
شده  است. نخستین زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوای تهران در 

سال ۱3۷4 به صدا درآمد. در آن هنگام نزدیک به ۱۰۰نفر از کارشناسان 
محیط زیست، جغرافیا و شهرسازی در پی نشستی در سالن اجتماعات 
پارک شهر تهران، متنی موسوم به بیانیه »هوای تهران ۷4« منتشر کردند که 
در آن برای نخستین بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک »بحران 

ملی« که راه مقابله با آن »عزم ملی« است، نام برده شد.
در حال حاضر بیشتر روز های سال هوای تهران آلوده است و برای برون 

رفت از این مشکل، اقدامات زیر بنایی و سلسله واری باید انجام بگیرد.
۴. آلودگی صوتی: بیشترین سهم آلودگی صوتی در کالنشهر تهران ناشی 
از سیستم حمل و نقل موتوری است، عاملی پنهان از چشم که یکی از 
ابعاد مهم و تاثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست شهری به 
شمار می آید. کاهش آلودگی صوتی می تواند تضمین کننده سالمت روانی 
و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه باشد. حوادث ناگوار گزارش شده در 
تهران در اثر جر و بحث های صورت گرفته در مورد وجود سر و صداهای 
مزاحم از طرف همسایگان، رانندگان و... اتفاق افتاده است که این رفتارهای 

پرخاشگرانه و تهاجمی بعضی از مواقع منجر به قتل و جرح شده است.

مشکالت زیست محیطی تهران، سدی در برابر مدیریت شهری

 دکتر 
سیدحسین 

حسینی
ویروسشناس

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس

حیوانات

موزه حیات وحش هفت چنار

موزه حیات وحش 
حامد عربیان، تنها 
موزه خصوصی 

حیات وحش ایران

موزه حیات وحش 
پردیسان، تهران



»آفت« یا Aphthous، زخم کوچکی )تقریبا به 
اندازه دانه عدس( داخل دهان است و معموال در 
دیگر قسمت های بدن دیده نمی شود. قسمت میانی 
آفت عمیق است و حالت ملتهب و قرمزی دارد اما 
اطراف این ضایعه، سفید رنگ است. آفت دردناک 
کنار هم  از چند ضایعه  است، گاهی مجموعه ای 
قرار می گیرد و در بعضی افراد نیز بزرگ تر از حد 

معمول دیده می شود.

یک زخم آفتی، در ناحیه داخلی لب پایین
لثه یا  آفت دهان معموال در قسمت مخاط گونه، 
قسمت میان لثه و گونه ایجاد می شود. البته ممکن 
است آفت روی زبان، زیر زبان و کام نیز به وجود آید.

چند زخم آفتی در زیر زبان
آفت مساله نگران کننده ای برای سالمت نیست زیرا 
قابلیت سرایت ندارند و خودبه خود بهبود می یابند. 
از نظر اپیدمیولوژی، بروز آفت دهان در مردم جوامع 
مختلف وجود دارد و بعضی مطالعات نشان می دهد 
نیمی از جمعیت دنیا تجربه آفت دهان را داشته اند. 

دالیل بروز »آفت دهان«
دالیل مختلفی در بروز آفت دهان نقش دارند. زمینه 
وراثت، ضربه یا تروما، دندان مصنوعی، گازگرفتن 
قسمت داخلی لب حین غذاخوردن یا صحبت  کردن، 
استرس به خصوص طی دوران عادت ماهانه خانم ها، 
اختالل در ایمنی بدن، تغییرات هورمونی، کمبود 
ویتامین های گروه B و C همچنین افراط در مصرف 
بعضی موادغذایی مانند خشکبار، آجیل و بادمجان 
و حتی مقدار کم این خوراکی ها در بعضی افراد 
حساس از جمله عوامل زمینه ساز آفت دهان هستند. 
البته سیگارکشیدن نیز در ایجاد آفت دهان نقش دارد. 
بعضی افراد تصور می کنند آلودگی سوزن بی حسی 

هنگام اقدامات دندان پزشکی عامل ایجاد آفت است، 
در حالی که ضربه خفیف سوزن می تواند زمینه ساز 

آفت شود و ارتباطی با آلودگی ندارد. 

چطور از »آفت دهان« پیشگیری کرد؟
به عامل زمینه ساز مرتبط  بروز آفت  از  پیشگیری 
است. آفت معموال طی دو هفته بهبود می یابد اما 

اگر بیش از این زمان طول بکشد، تعداد زخم های 
آفت زیاد باشد، آفت به طور مکرر و با فاصله کوتاه 
اتفاق بیفتد یا اندازه آفت خیلی بزرگ باشد، بهتر 
و  امالح  سطح  تا  شود  مراجعه  پزشک  به  است 
ویتامین های خون مانند اسید فولیک، آهن، ویتامین
 B12به خصوص ویتامین B و ویتامین های گروه C

اندازه گیری شود. 

برای درمان »آفت دهان« از اسپری 
بی حس کننده  استفاده نکنید!

آفت نیاز به درمان خاصی ندارد و معموال خودبه 
نیاز به  اما گاهی به  دلیل درد  خود بهبود می یابد 
درمان خواهدبود که در وهله اول پرهیز از عامل 

زمینه ای مانند مصرف بعضی خوراکی  هاست. 
دهانشویه های  و  ضد آفت  ژل های  از  استفاده 
ضدمیکروبی که عالوه بر بهداشت دهان و دندان 
از بروز عفونت های ثانویه پیشگیری می کند، در این 
زمینه کمک کننده است. داروهای تسکین دهنده درد 
مانند دیفن هیدرامین مفید است که فرد می تواند چند 
دقیقه ای در دهان نگه دارد و سپس بیرون بریزد.

محلول  یا  ژل  مانند  بی حس کننده  داروهای   
لیدوکائین برای تسکین درد کاربرد دارد اما اسپری 
در  اسپری  محلول  پاشیدن  زیرا  نمی شود  توصیه 
بروز  باعث  است  ممکن  دهان  قسمت های  دیگر 
ضرورت  صورت  در  شود.  زخم  و  گازگرفتگی 
استفاده از اسپری، بهتر است کمی از محلول روی 
پنبه یا گوش پاک  کن ریخته شود و پنبه فقط روی 

ضایعه آفت قرار گیرد.
ضدعفونی  برای  نمک  و  آب  محلول  از  استفاده 
آفت نیز مفید است. بعضی افراد تمایل به استفاده 
از روش های طبیعی دارند. در این زمینه می توان 
از محلول های آلوئه ورا یا بابونه استفاده کرد زیرا 

خاصیت ضدالتهابی و ضدمیکروبی دارند.

»آفت« یا Aphthous، زخم کوچکی 
)تقریبا به اندازه دانه عدس( داخل 

دهان است و معموال در دیگر قسمت های 
بدن دیده نمی شود. قسمت میانی آفت 

عمیق است و حالت ملتهب و قرمزی دارد 
اما اطراف این ضایعه، سفید رنگ است. 
آفت دردناک است، گاهی مجموعه ای از 
چند ضایعه کنار هم قرار می گیرد و در 
بعضی افراد نیز بزرگ تر از حد معمول 

دیده می شود

جطور از »آفت دهان« پیشگیری کنیم؟

»آفت دهان«؛ دردناک و شایع اما بی خطر
 دکتر احمد جعفری

متخصص دندان پزشکی کودکان، عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

»آلرژی« یکی از شایع ترین بیماری هایی است که می تواند در 
قسمت های مختلف بدن تظاهر پیدا کند و معموال با بروز عالئم 
در سر و صورت به خصوص بینی همراه باشد. »رینیت آلرژیک« 
یا التهاب بینی ناشی از آلرژی به دلیل واکنش بیش از حد نسبت 
به برخی مواد اتفاق می افتد که در محیط زندگی وجود دارد و 

به عنوان »آلرژن های تنفسی« شناخته می شوند.
 گرده  های گل و گیاه، گرد و خاک، باقی مانده حشرات و بعضی 
اجزای ریز موجود در مواد مختلف می توانند واکنشی در بدن ایجاد 
کنند که در واقع واکنش بیش از حد سیستم ایمنی است. البته این 
عالئم ممکن است تحت تاثیر مواد مختلف مانند اجسام و وسایل 
موجود در محیط کار، داروها، فلزات سنگین و... نیز ایجاد شود 
که این گروه جزو التهاب های بینی یا »رینیت های غیرآلرژیک« 
طبقه بندی می شود. به عبارتی، اگر فرد در مواجهه با چنین موادی 
دچار عطسه یا گرفتگی بینی شود اما دیگر نشانه های آلرژی ظاهر 
نشود و واکنش بیش از حد نسبت به یک ماده خاص نباشد، التهاب 

بینی یا رینیت غیرآلرژیک است. 

عالئم »رینیت آلرژیک« و بروز عالئم مختلف 
حمله آلرژیک با خارش بینی، عطسه و آبریزش بینی در مراحل 
اولیه آغاز می شود و بعد از1 تا 2ساعت، گرفتگی بینی، تشدید 
آبریزش و سایر عالئم مثل خارش حلق، خارش چشم، آبریزش 

و قرمزی چشم ها تظاهر پیدا می کند. 
واقعیت این است که بعضی افراد ممکن است عالئم متفاوت و 
با شدت متفاوت از این مشکل را داشته باشند. بینی جزو مجرای 
تنفسی فوقانی است و امکان دارد آلرژی منحصر به بینی نباشد. در 
افراد مبتال به آسم یا کسانی که راه های هوایی تحریک پذیر دارند 

نیز در بیشتر موارد دچار رینیت آلرژی نیز هستند. 
اگر تحریک بینی مداوم باشد، ممکن است منجر به آسیب بینی و 
خونریزی شود که جزو عوارض آلرژی و حتی استفاده از داروها 

که باعث خشکی مخاط بینی خواهدبود، قرار می گیرد. 
فرد ممکن است درجات خفیف تا شدید بیماری را داشته باشد که 
براساس شدت حمله و تعداد دفعات حمله در طول روز طبقه بندی 
می شود. اگر شدت و دفعات حمله کم باشد، جزو رینیت آلرژی 
خفیف تا متوسط و اگر در طول هفته تمام این عالئم را با شدت 

زیاد داشته باشد، جزو رینیت آلرژی شدید طبقه بندی می شود. 

درمان »آلرژی« متناسب با نوع واکنش بدن
اساس درمان مبتنی بر بروز و شدت عالئم است. مهم ترین و 
اولین درمان برای مبتالیان به آلرژی، دوری از مواد آلرژن است. 
بیشتر افراد به آلرژن هایی که منشاء حیوانی یا گیاهی دارد، واکنش 
بیشتری نشان می دهند. محل شایع این آلرژی، اتاق خواب است. 
وجود گل یا گیاه در اتاق خواب، بالش پر و لحاف پشمی منشاء 
بسیار مهمی از این نوع واکنش ها هستند. البته ممکن است باقی 
مانده حشرات در اطراف اتاق یا وجود حشرات ریز البالی پرزهای 
فرش نیز عامل چنین مشکلی شوند. از همین رو، تمیزکردن اتاق 
با جاروبرقی و جایگزینی بالش پر با الیاف مصنوعی در کاهش 
عالئم موثر است. گاهی اوقات، به رغم انجام چنین اقداماتی هنوز 
آلرژی وجود دارد که در این شرایط مربوط به آلرژی فصلی است 

و ابتدای فصل پاییز و بهار اتفاق می افتد. 
برای این افراد، تجویز آنتی هیستامین کمک کننده است اما اگر 
با استفاده از داروهای آنتی هیستامین درمان حاصل نشود، گزینه 
بعدی درمان استفاده از اسپری های کورتیکواستروئید خواهدبود. 
به خاطر داشته باشیم داروهای کورتون خوراکی و تزریقی که در 
گذشته برای بهبود عالئم آلرژی کاربرد داشت، به خاطر عوارضی 
که درپی دارد امروزه هیچ جایگاهی در بهبود آلرژی ندارد. تزریق 
داروهای کورتون برای کنترل عالئم فقط در موارد خیلی شدید 
و مقاوم به درمان ممکن است توسط پزشک الزم باشد اما در ۹۰ 

درصد بیماران اصال نیاز به چنین اقداماتی نیست. 

تفاوت »رینیت آلرژی« و »کووید-19«
از زمان شیوع کروناویروس، نگرانی در مورد بروز عالئم و ابتال به 
این بیماری نیز وجود دارد. ممکن است خیلی از افراد دارای زمینه 
آلرژیک از این مساله نگران باشند. ابتال به کووید-1۹ با عطسه و 
آبریزش بینی به خصوص مداوم را ندارد و غالبا با سردرد، بدن درد، 
اختالالت گوارشی، گلودرد و عالئم خفیف بینی همراه است. از 
همین رو، فردی که قبال عالئم آلرژی را تجربه کرده است نمی توان در 
گروه این مبتالیان قرار داد. البته کاهش بویایی عالمت هر دو بیماری 

است اما اگر ناگهانی باشد، بیشتر نشان دهنده ابتال به کروناست.

عوارض عدم درمان »رینیت آلرژی«
متاسفانه آلرژی های درمان نشده می تواند سبب گرفتگی مداوم 
بینی شود و به خصوص در کودکان با اختالل در رشد صورت، 
ایجاد سینوزیت و حتی پولیپ شود. در نتیجه ضروری است تا 
مبتالیان به رینیت آلرژی حتما تحت درمان اولیه قرار گیرند تا نیاز 

به درمان های جدی تر برای عوارض این مشکل نباشد. 

آیا »آلرژی« با جراحی بهبود می یابد؟
بعضی افراد مبتال به آلرژی این پرسش را دارند که آیا امکان جراحی 
برای بهبود آلرژی وجود دارد؟ واقعیت اینکه امکان بهبود و درمان 
آلرژی با جراحی وجود ندارد و این نکته از نظر پزشکی موردتایید 
نیست. ترجیح بر این است که درمان های ساده و معمول موردتوجه 

قرار گیرد و از آلرژن ها اجتناب شود. 

»آلرژی« و وراثت
الگوی ابتال به آلرژی، ارثی است. معموال در بعضی خانواده ها 
زمینه ابتال به آلرژی بیشتر است که می تواند سبب بروز عالئم 
در افراد خانواده همراه باشد. همچنین ممکن است حتی بعضی 
تظاهرات  با  آلرژی  افراد خانواده دچار آسم شوند. همراهی 
چشمی قابل انتظار است و در کودکان امکان دارد اگزمای پوستی 

و آسم نیز دیده شود.

»بهار« و دردسری به نام »آلرژی«

زیر لب

مخاط گونه ها

روی کام و حلق

علل بروز »آفت« اصول درمان »آفت دهان«

درمان های طبیعی

بهترین توصیه ها

پرهیز از خوراکی های 
زمینه ساز »آفت«

 رعایت بهداشت 
دهان و دندان

مصرف خوراکی ها 
Сو B و مکمل های ویتامین

 خوراکی های 
 زمینه ساز 

آفت

داروها

 بهداشت نامطلوب 
دهان و دندان

 مصرف الکل 
 و استعمال 

دخانیات

 تغییرات 
هورمونی

استرس

 بهداشت درست 
دهان و دندان

 داروهای ضدالتهاب 
و ضدعفونی کننده

- پنیرک
- نعناع

- چای سیاه

آفت؛ ضایعه دردناک

عوامل بروزآلرژی
عوامل بیرونی

محیط زندگی: 
شیوه زندگی مانند نوع لباس، 

تغذیه، کیفیت هوا و...

زمینه ژنتیک: 
واکنش مختلف افراد نسبت به 

بروز آلرژی و نقش وراثت و 
بیماری های زمینه ای

 داروهای شیمیایی 
و آفت کش ها

شباهت ساختاری یا ترکیب آلرژن در دو ماده مختلف )مثال 
گرده گیاهان و یک نوع میوه( با بروز عالئم یکسان همراه است 

که موجب سردرگمی در تشخیص دقیق است. 

اولین/ تماس با آلرژن: مرحله تحریک

دومین/ تماس با آلرژن: مرحله واکنش آلرژیک

آلرژی های مختلف از نظر بروز، 
واکنش و درمان یکسان نیستند

واکنش التهابی جدی

آلرژن آزادشدن

 آلرژی فوری: بروز عالئم چند ثانیه تا 30 دقیقه 
پس از مواجهه با آلرژن
آلرژی تاخیری: بروز عالئم 3 ساعت تا 3 روز پس از 
مواجهه با آلرژن )بیشتر در مورد آلرژی های تماسی(

ورم ملتحمه

رینیت

تظاهرات پوستی، 
کهیر)ادم، شوک 

آنافیالکتیک(

سردرد

آسم

اختالالت گوارشی

داروهای کاهش واکنش: 
آنتی هیستامین ها 
و ضدالتهاب های 

کورتیکواستروئیدی

داورهای تسکین عالئم اجتناب از آلرژن

ترکیبات )هیستامین و...( 

آلرژن تولید آنتی کور گلبول سفید

 ذرات معلق 
در هوا

موادغذایی  لوازم  آرایش 
و لباس

ترکیبات زمینه ساز آلرژی )معموال نوعی پروتئین( آلرژن نام 
دارند. مواد مختلف ممکن است چنین تاثیری داشته باشند. 

سیستم ایمنی نسبت به آلرژن  های 
مختلف واکنش نشان می دهد

توجه: آلرژی با عدم تحمل مواد غذایی، 
متفاوت است زیرا عدم تحمل مربوط به 
واکنش سیستم ایمنی نیست.

هر نوع آلرژی تاثیرات مختلف 
و گاهی مختلط دارد.

درمان قطعی نیست و روش ها مبتنی 
بر تسکین عالئم است. پزشک باید 

تمام ویژگی های فرد را درنظر بگیرد.

عوامل درونی

تاثیرات

مکانیسم بروز آلرژی

آلرژی زا ها

اقدامات درمانی

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

 دکتر بابک ساعدی
فلوشیپ جراحی پالستیک صورت 

و استاد تمام دانشگاه تهران
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دوربين سالمت 

گونه انگلیسی کرونا 
ممکن است آنقدرها 
هم تصور می شد 
خطرناک نباشد

نشان  جدید  بررسی  یک 
جدید  گونه  یک  می دهد 
کروناویروس  واگیر  بسیار 
که ابتدا در انگلیس شناسایی 
آنقدرها  است  ممکن  شد، 
باعث  می شد  تصور  هم 
بیماران  در  شدید  بیماری 

نشود. بستری 
این  رویترز  گزارش  به 
که  جدید  سویه  یا  گونه 
و  می شود  نامیده   B.1.1.7
در اواخر سال قبلی میالدی 
جنوب  در  کنت  منطقه  در 
شناسایی  انگلیس  شرق 
بسیاری  به  اکنون  و  شد 
هم  دیگر  کشورهای  از 
جمله  از  است،  یافته  راه 
گونه  شایع ترین  به  اکنون 
متحده  ایاالت  در  ویروس 

تبدیل شده است.
این بررسی گروهی از ۴۹۶ 
بیمار کووید-۱۹ را که در 
دسامبر  و  نوامبر  ماه های 
بیمارستان های  در  گذشته 
انگلیس پذیرش شده بودند، 
بالینی  پیامدهای  و  بررسی 
گونه  به  مبتال  بیماران 
B.1.1.7 را با سایر گونه ها 

مقایسه کرده است.

که  پژوهشگران  این 
در  را  کارشان  نتیجه 
عفونی  »بیماری های  مجله 
کرده اند،  منتشر  لنست« 
میان  تفاوتی  دریافتند 
مرگ  شدید،  بیماری  خطر 
بالینی  پیامدهای  سایر  و 
میان بیماران دچار عفونت 
با ویروس B.1.1.7 و سایر 
بیماران مبتال به سایر گونه ها 

وجود ندارد.
این پژوهشگران می نویسند: 
در پس زمینه  ما،  »داده های 
یک  محدودیت های  و 
واقعی،  جهان  در  بررسی 
این اطمینان اولیه را ایجاد 
 B.1.1.7 گونه  که  می کند 
در  گونه ها  سایر  به  نسبت 
بیماران بستری شده تفاوت 
بیماری  شدت  در  چندانی 

نمی  کند.« ایجاد 
یک بررسی جدید جداگانه 
»بهداشت  مجله  در  که 
منتشر  لنست«  عمومی 
نتیجه  این  به  نیز  شده، 
رسیده است که واکسن های 
ضدگونه  بر  احتماال  فعالی 
هستند،  موثر  انگلیسی 
در  افزایشی  ظاهرا  چراکه 
این گونه  با  دوباره  عفونت 
گونه های  سایر  به  نسبت 

ویروس رخ نداده است.
دانشمندان قبال تخمین زده 
انگلیسی  گونه  که  بودند 
درصد   ۷۰ تا   ۴۰ حدود 
واگیرتر از گونه های غالب 

قبلی ویروس کروناست.
یافته های  این بررسی ها هم 
بودن  واگیرتر  درباره  پیشن 

گونه B.1.1.7 را تایید کردند.

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.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد که 
و  فایزر  شرکت های  کرونای  واکسن  های 
مدرنا در حفاظت خانم های باردار و شیرده 

در برابر کووید-۱۹ موثر هستند.
به گزارش یاهو الیف، پژوهشگران این بررسی 
در ۱۳۱ زن در سن تولید مثل )۸۴ زن باردار، ۳۱ زن 
شیرده و ۱۶ زن غیر باردار( که یا واکسن کرونای 
فایزر/بیونتک یا واکسن کرونای مدرنا انجام شد 
و نتایج نشان داد خانم های باردار و شیرده هم 
پاسخ ایمنی »قوی« در واکنش به واکسن نشان 
داده اند. بر اساس این بررسی، پاسخ  های ایمنی 
ناشی از واکسن »به طور قابل توجهی قوی تر« 
از پاسخ ایمنی به عفونت طبیعی کووید-۱۹ 
بود. به عالوه عوارض جانبی واکسیناسیون 
نادر و در میان همه شرکت کنندگان در بررسی 

مشابه بودند.
گالیت آلتر، استاد پزشکی در دانشکده پزشکی 
هاروارد، یکی از این پژوهشگران گفت: »به نظر 
می رسد این واکسن ها در این زنان فوق العاده 
موثر بوده اند. واکسیناسیون مادران باردار و 
شیرده ممکن است به حفاظت نوزادانشان هم 
کمک کند. آنتی بادی های تولیدشده به وسیله 
این واکسن ها در نمونه های به دست آمده از 
خون بند ناف و نیز شیر مادر یافت شده است. 
»مجله  در  آن  نتایج  که  اخیر  بررسی  یک 
بیماری های زنان و زایمان« منتشر شد نشان 
شیرده  یا  باردار  خانم های  که  هنگامی  داد 
واکسینه می شوند، پاسخ ایمنی ایجاد شده و 
آنتی بادی های تولید شده به نوزادانشان منتقل 
می شود و به این ترتیب احتماال نوزاد در برابر 

کارشناسان  می شود.  محافظت  کووید-۱۹ 
می گویند از آنجایی که واکسن تاییدشده ای 
برای نوزادان و کودکان کم سن وجود ندارد و با 
توجه به کمبود واکسن های در اختیار این بررسی 
شواهدی فراهم می کند که چطور واکسیناسیون 
مادر می تواند باعث حفاظت نوزادان هم بشود.

بررسی های قبلی نشان داده اند که خانم های 
باردار در مقایسه با زنان غیر باردار در معرض 
خطر بیشتر بیماری شدید کووید-۱۹ هستند. 
 )CDC( مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا
نیز می گوید خانم های باردار مبتال به کووید-۱۹ 
در معرض خطر بیشتر پیامدهای نابجای بارداری 
مانند زایمان زودرس هستند. CDC همچنین 
یادآور می شود که واکسن های کرونای فایزر و 
مدرنا از نوع واکسن های mRNA هستند، و 
»حاوی ویروس زنده عامل کووید-۱۹ نیستند، 
بنابراین باعث ایجاد بیماری نمی شوند به عالوه 
واکسن های mRNA تاثیری بر DNA فرد 
نمی گذارند و باعث تغییر ژنتیکی نمی شوند، 
چرا که mRNA وارد هسته سلول که محل 

نگهداری DNA ما است، نمی شود.«

و  چینی  آمریکایی،  دانشمندان  از  گروه  یک 
کشورهای دیگر برای نخستین بار در تاریخ 
از  آمیزه ای  از  که  کرده اند  ایجاد  رویان هایی 

سلول های انسان و میمون تشکیل شده اند.
این  گزارش  اساس  بر  نیوزویک  گزارش  به 
منتشر   Cell علمی  مجله  در  که  دانشمندان 
ایجاد  این هدف  با  این رویان ها  شده است، 
شده اند که راه  های جدید برای تولید اندام های 

مورد نیاز برای پیوند به انسان ها کشف شود.
این پژوهشگران ۲۵ سلول بنیادی انسانی را که 
 )ISP( »سلول  های بنیادی القا شده چندتوانی«
نامیده می شوند درون رویان های میمون های 
این  سپس  دانشمندان  کردند.  تزریق  ماکاک 
رویان ها دارای آمیزه سلول های انسان و میمون 
را برای ۲۰ روز در لوله آزمایشگاه رشد دادند 
تا چگونگی ارتباط میان سلول های انسانی و 

حیوانی با یکدیگر را بررسی کنند.
این پژوهشگران می خواهند دریابند آیا می توان از 
میمون ها برای رشد دادن اندام های انسانی الزم 
برای پیوند زدن به بیماران نیازمند استفاده کرده 
یا نه. به گفته این دانشمندان هر سال هزاران 
نفر در انتظار پیوند اندام های حیاتی می میرند.

قبال، برخی دانشمندان تزریق سلول های بنیادی 

انسانی به رویان های گوسفند و خوک را انجام 
داده بودند تا امکان رشد دادن اندام های انسانی 
را در آنها بررسی کنند، اما این پژوهش ها تاکنون 
ناموفق بوده اند. این گروه دانشمندان میمون ها را 
برای انجام کار مشابه انتخاب کردند، چرا که آنها 
شباهت ژنتیک بسیار بیشتری به انسان  ها دارند. 
این پژوهشگران گزارش کردند یک روز پس از 
تزریق سلول های بنیادی انسانی به ۱۳۲ رویان های 
میمون توانسته اند رشد سلول های انسانی را در 
آنها شناسایی کنند اما اغلب این رویان ها در طول 
این تجربه ۲۰ روز مردند و آنهایی که زنده ماندند 
فقط حاوی ۴ تا ۷ درصد سلول انسانی بودند. با 
این وجود، این دانشمندان می گویند یافته هایشان 
بیانگر پیشرفت مهمی در این نوع بررسی هاست.
در  استاد  بلمونته،  ایزپیسوآ  کارلوس  خوآن 
»آزمایشگاه بیان ژن« در موسسه علوم زیستی 

سالک در الیوالی کالیفرنیا در این باره گفت: 
»این دانش به ما امکان خواهد داد تا به حیوانات 
دیگر بازگردیم و تالش کنیم این مسیرها را که 
در این تجربه موفق بوده اند، در آنها مهندسی 
دوباره کنیم تا امکان رشد سلول های انسانی در 
آنها هم فراهم شود. ما بسیار هیجان زده هستیم.«
این نوع رویان ها را که آمیز دو گونه جانوری 
هستند، »کایمرا« می نامند که از نام یک مخلوق 
یونان گرفته شده  اساطیر  آتشین در  با نفس 
است که بدنش مخلوطی از شیر، بز و مار است.
گرچه این پژوهشگران کارشان را پیشرفتی مهم 
می شمارند، سایر دانشمندان نگرانی ها در برابر 
اخالقی بودن این تجربه ابراز می کنند. یک نگرانی 
این است که ممکن است در نهایت کسی این 
پژوهش را یک قدم به جلو ببرد و تالش کند 

نوزاد دورگه انسان و میمون ایجاد کند.

دانشمندان چینی و آمریکایی رویان دورگه انسان- میمون خلق کردند

واکسن های کرونای فایزر و مدرنا بر خانم های باردار و شیرده موثر هستند

یک	بیمار	کرونایی	دربیرون	بیمارستانی	درهند	اکسیژن	دریافت	می	کند.	
	رویترز 	 	 		

جنازه	های	درگذشتگان	کرونا	در	شهر	بنگلور	هند	سوزانده	می	شود.
EPA	 		

تجهیزات	پزشکی	از	قطر	برای	کمک	در	مبارزه	با	کرونا	به	هند	ارسال	می	شود.
AFP	 	 		 	 		

بستگان	یکی	از	درگذشتگان	کرونا	در	دهلی	نو	سوگواری	می	کنند.
	رویترز 				 	

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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یک	پرستار	در	ایتالیا	به	یک	مرد	۹۶	ساله	واکسن	کرونا	می	زند.
AP	 		 	 	 		

یک بررسی جدید نشان می دهد از دست 
رفتن بویایی، از دست رفتن چشایی، تنگی 
نفس و خستگی شایع ترین عالئمی هستند 
که افراد ۸ ماه پس از دچار شدن به بیماری 
خفیف کووید-۱۹ همچنان از آن شکایت 
اساس  بر  وب  ام دی  گزارش  به  می کنند. 
نفر مورد  از هر ۱۰  بررسی  این  یافته های 
دچار  از  پس  ماه های  در  نفر  یک  بررسی 
شدن به کرونا همچنان دچار دست کم یک 
عالمت در حد متوسط تا شدید بودند که 
اثر منفی بر کیفیت زندگی شان می گذاشت.

شارلوت تالین، از بخش علوم بالینی در بیمارستان 
داندرید وابسته به انستیتو کارولینسکا در استکهلم 
سوئد و سرپرست این تحقیق گفت: »حتی اگر 
جوان و سالم باشید، عفونت خفیف کووید-۱۹ 
ممکن است به پیامدهای بلندمدتی منجر شود.«

به  مربوط  عالئم  که  همکارانش  و  تالین 

کووید-۱۹ را در بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان 
مراقبت بهداشتی در سوئد در سال گذشته پیگیری 
کرده اند، آخرین یافته هایشان را در مجله »جاما« 
)نشریه انجمن پزشکی آمریکا( منتشر کردند.

مشکالت  در  افزایشی  پژوهشگران  این 
شناختی از جمله حافظه یا تمرکز در میان این 
افراد پیدا نکردند- گرچه افراد دیگر مشکالت 
شناختی را به عنوان یک عارضه بلندمدت 
)کووید-۱۹  کووید-۱۹  از  بهبود  از  پس 
طول کشنده( ذکر کرده اند. این پژوهشگران 
همچنین در افرادی که دچار عفونت بی عالمت 
خطر  در  افزایشی  بودند،  شده  کووید-۱۹ 

عالئم بلندمدت پیدا نکردند.
عالئم  به  شدن  دچار  پیشین  پژوهش های 
بلندمدت شدید از جمله تپش قلب و اختالالت 
عصبی را در میان افراد بستری شده به علت 
کووید-۱۹ یافته اند. به گفته این پژوهشگران، 

فقدان عالئم شدید بلندمدت پس از دچار شدن 
به کووید-۱۹ خفیف »اطمینان بخش« است.

کارشناسان می گویند این پژوهش به مجموعه 
شواهدی افزود می شود که نشان می دهند افرادی 
که از کوویدد-۱۹ بهبود یافته اند تا ماه ها پس از 
عفونت اولیه مجموعه ای از عالئم شکایت دارند.

یافته های اخیر بخشی از یک بررسی مداوم درباره 
ایمنی بلندمدت پس از دچار شدن به کووید-۱۹ 

است. کارکنان مراقبت بهداشتی در فاصله ۱۵ 
آوریل و ۸ مه ۲۰۲۰ وارد این بررسی شدند و 
هر ۴ ماه از لحاظ آنتی بادی های کروناویروس 
آزمایش شدند. این پژوهشگران عالئم افرادی 
که دچار بیماری خفیف کووید-۱۹ شده بودند 
را با افرادی که هیچ گاه آزمایش مثبت آنتی بادی 

کروناویروس نداشتند، مقایسه کردند.
قبال  افرادی  که ۲۶ درصد  داد  نشان  نتایج 
کووید-۱۹ داشتند، دست کم یک عالمت در 
حد متوسط تا شدید داشتند که بیش از ۲ ماه 
طول کشیده بود، در حالی که در گروه شاهد 
این میزان ۹ درصد بود. در میان افراد دچار 
کووید-۱۹ خفیف ۱۱ درصد افراد دست کم 
یک عالمت را گزارش کردند که پس از ۸ ماه 
همچنان اثر منفی بر کار، زندگی اجتماعی یا 
خانوادگی فرد به جا گذاشته بود، در حالی که 

در گروه شاهد این میزان فقط ۲ درصد بود.

شایع ترین عالئمی که پس از کرونای خفیف ادامه پیدا می کنند

یک بررسی جدیدن نشان می دهد پروتئین های 
سطخ »گل میخی« یا »شاخکی« )Spike( که 
ویروس کرونا با استفاده از آنها وارد سلول ها 
می شود، می توانند به سلول های پوشاننده دیواره 

درونی رگ های خونی آسیب بزنند.
به گزازش همشهری آنالین به نقل از رویترز 
یافته های این بررسی جدید نشان می دهند که 
چگونه ویروس کرونا می تواند به اندام های 

دیگر بدن به جز ریه ها هم آسیب برساند.
با  آزمایشگاهی  پژوهشگران در تجربه های 
استفاده از یک گونه مهندسی شده پروتئین  

گلمیخی و سلول های پوشاننده دیواره درونی 
شریان ها به دست آمده از موش ها نشان دادند 

که خود این پروتئین ها می توانند باعث اسیب 
مستقیم سلول های دیواره رگ ها شوند.

از  سپس  ویرو  سطحی  پروتئین های  این 
اتصال به گیرنده های ACE۲ سلول های سالم 
باعث اختالل پیام رسانی از این گیرنده ها به 
»میتوکندری ها«، اندامک های تولیدکننده انرژی 
درون سلول ها« و آسیب دیدن آنها می شوند. 
این پژوهشگران نتایج کارشان را در مجله 
Circulation Research منتشر کرده اند. این 
پژوهشگران از انستیتوی مطالعات زیستی سالک 
در لویوالی کالیفرنیا می گویند کووید-۱۹ در 

واقع یک بیماری رگ های خونی است. 
یافته های  این  می گویند  پژوهشگران  این 
ایجاد  چرایی  توضیح  به  می تواند  جدید 
لخته های خونی در افراد مبتال به کووید-۱۹ 
توضیح  یافته ها  این  همچنین  کند.  کمک 
به  مبتال  افراد  از  برخی  چرا  که  می دهد 
یا مشکالت در  کرونا دچار سکته مغزی 
سایر بخش هیا بدن می شوند. به گفته این 
پژوهشگران زمینه  ساز مشترک این آسیب ها 
در اندام های گوناگون آسیب رگ های خونی 

ناشی از ویروس کرونا است.

یک بررسی جدید در انگلیس نشان می دهند 
خانم های باردار مبتال به کرونا و نوزادانشان 
بیشتر از آنچه قبال تصور می شود در معرض 
خطر عوارض پزشکی قرار دارند. به گزارش 
رویترز یافته های این بررسی که دانشمندان در 
دانشگاه آکسفورد انجام داده اند، نشان می دهد 
نوزادانی که از مادران مبتال به کرونا به دنیا 
می آیند، ۳ برابر بیشتر در معرض خطر عوارض 
شدید پزشکی قرار می گیرند. خانم های باردار 
مبتال به کووید-۱۹ هم در معرض خطر بیشتر 

عوارضی مانند زایمان زودرس، فشار خون باال 
همراه با خطر نارسایی اندام های حیاتی، نیاز 
به بستری در بخش مراقبت های ویژه و مرگ 

احتمالی هستند.
آریس پاپاجورجیو، یکی از از سرپرستان این 
بررسی و استاد پزشکی جنینی در دانشگاه 
آکسفورد گفت: »زنان مبتال به کووید-۱۹ نسبت 
به خانم های باردار بدون ابتال به این بیماری با 
احتمال بیش از ۴۰ درصد بیشتر ممکن است 
بیش از ۲۱۰۰ زن باردار در ۱۸ کشور انجام دچار عوارض بارداری شوند. این بررسی در 

شده است که در آن هر زن باردار مبتال به 
کووید-۱۹ با دو زن غیر مبتال که در همان 
زمان و در همان بیمارستان زایمان کرده اند، 
مقایسه شده اند. یافته های این بررسی که در 
مجله پزشکی JAMA Pediatrics منتشر شده 
است، همچنین نشان داد که زایمان از راه سزارین 
با افزایش خطر عفونت نوزادان با ویروس 
کرونا همراهی دارد اما به گفته این دانشمندان 
به نظر نمی رسید تغذیه نوزاد با شیر مادر خطر 

دچار شدن نوزادان به کووید-۱۹ را باال ببرد.

پروتئین گل میخی ویروس کرونا به رگ های خونی آسیب می زند

خطر کرونا برای خانم های باردار و نوزدان بیشتر از حدی است که قبال تصور می شد

یک	دکتر	در	آمریکا	در	لباس	سوپرمن	به	یک	سالمند	واکسن	کرونا	می	زند.
	رویترز 				 		
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