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یکم شهریورماه با عنوان "روز پزشک" و پنجم شهریور با عنوان "روز داروساز" نام گذارى شده است.
 ،Covid -19 جا دارد امسال در آستانه روز پزشک و داروساز، یادى کنیم از پزشکان و داروسازانى که از ابتداى همه گیرى بیمارى

قهرمانانه ایستادند تا یاور هموطنان آسیب دیده باشند و در این راه از آسایش و سالمتى و حتى از جان خویش گذشتند.

درود بر پزشکان و دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و سایر کادر درمان که با پذیرش خطر ابتال به این بیمارى، پا پس نکشیدند و در 
سراسر ایران در مراکز بهداشتى و درمانى و داروخانه ها چهره به چهره ویروس خدمت رسانى کردند.

چه بسیار عزیزانى که چندین ماه رنج دورى از خانواده و حتى فرزندان خود را تحمل کردند تا بتوانند به بیماران خدمت رسانى کنند 
و هم چنان خانواده شان را از گزند بیمارى دور نگه دارند.

و صد افسوس براى قهرمانانى که در این راه از دست دادیم. جان هاى ارزشمندى که هر کدام اسطوره علم و دانش در کنار فداکارى 
بودند؛ جانانه با بیمارى جنگیدند و زندگى خویش را از دست دادند.

در روز پزشک و روز داروساز امسال، یاد پزشکان و داروسازان از دست رفته در همه گیرى این بیمارى را گرامى مى داریم و با خانواده 
آن ها همدردى مى کنیم.

نامشان ماندگار!
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شیر مادر بهترین، کامل ترین و سالم ترین 
نیازهاى  کلیه  رفع  براى  غذایى  منبع 

تغذیه اى نوزاد مى باشد. 
متخصصان  و  پزشکان  نظر  اساس  بر 
توصیه مى شود تا طى ماه اول زندگى 
نوزاد، تغذیه فقط و فقط به وسیله شیر 

مادر صورت گیرد.   

مدت  طول  در  مادر،  شیر  ترکیبات 
طی  شیردهی  وعده  هر  در  شیردهی، 
نوبت  هر  پایان  و  آغاز  در  روز، 
شیردهی و بر اساس رشد نوزاد، متغیر 

است.
این تغییرات با نیازهاي رشد و مراحل 
هضم شیرخواران دقیقا منطبق می باشد. 

از این رو به عنوان بهترین و مناسب ترین 
نظر  در  نوزاد  براى  اى  تغذیه  منبع 

گرفته مى شود.
اولیه به صورت  شیر مادر در ساعات 
آغوز و حاوى مواد مفید و ارزنده ایمنى 
(آنتى بادى ها) مى باشد که از کودك 
ها  باکترى  و  ها  ویروس  مقابل  در 

محافظت مى کند.
داراى  و  پروتئین  از  سرشار  آغوز 
مقدار کمى قند مى باشد و به پیشرفت 
کمک  نوزاد  گوارش  دستگاه  تکامل 

مى کند.
شیر مادر قدرت سیستم ایمنى کودك 
را  میکروب ها  از  بسیارى  مقابل  در 

سطح  افزایش  در  و  کرده  تقویت 
آنتى بادى بدن نوزاد موثر است.

هنگامى که مادر در معرض ویروس یا 
سیستم  گیرد،  مى  قرار  ها  باکترى 
تولید  به  شروع  وى  بدن  ایمنى 
آنتى بادى مى کند، این آنتى بادى ها 
سپس در شیر مادر ترشح مى شوند 
و در هنگام تغذیه به کودك منتقل 

مى شوند.
و  تنفسى  هاى  عفونت  بروز  احتمال 
عفونت گوش در نوزادانى که از شیر 

مادر تغذیه مى کنند کمتر است.

منبع  بهترین  مادر  شیر 
براى  ایمنى  و  اى  تغذیه 
نوزادان محسوب مى شود.  
میزان ابتال به آسم، اگزما 
و انواع آلرژى در نوزادانى 
که از شیر مادر تغذیه مى کنند 
بسیار کمتر گزارش شده 

است.

پروتئین هاى موجود در شیر گاو و یا 
شیر سویا احتمال تحریک واکنش هاى 

آلرژیک را افزایش مى دهند.
از  بهتر  مادر  شیر  پروتئین  و  چربى 
شیرها  انواع  دیگر  پروتئین  و  چربى 

هضم و جذب مى شود.
از  گوارشى  مشکالت  دلیل  همین  به 
قبیل اسهال، یبوست و دردهاى شکمى 
به  نسبت  حساسیت  همچنین  و 
پروتئین در نوزادانى که از شیر مادر 
تغذیه مى کنند کمتر مشاهده مى شود. 
چربی شیر مادر در آخر هر وعده دو 
است،  اول شیردهی  برابر شیر  تا سه 
براى  کافى  زمان  بایست  مى  پس 
شیردهى به نوزاد در نظر گرفته شود. 
مورد  در  مادر  شیر  چربى  اهمیت 
نوزادان نارس بسیار قابل توجه است 
چون نوزادان نارس باید ضمن این که 
روند طبیعى رشد خود را طى مى کنند 
به  نسبت  را  خود  رشد  تأخیر 
نمایند.  جبران  نیز  همساالنشان 
بنابراین، به میزان انرژى بیشترى نیاز 

این  تولید  منبع  ترین  مهم  و  دارند 
انرژى چربى شیر مادر است.

کمترین  مادر  شیر  در  قند  میزان 
نوسان را دارد و تغذیه صحیح نوزاد با 
در  قند خون  مانع کاهش  مادر،  شیر 

نوزاد می شود.
به علت وجود آب کافى در شیر مادر 
به خصوص در ابتداى زمان شیردهى، 
تشنگى نوزاد برطرف شده و اشتهاى 
او تحریک مى شود و نیازى به دادن 

آب به نوزاد نمى باشد.
نوزادانى که با شیر مادر تغذیه مى شوند 
افزایش وزن مناسب ترى پیدا مى کنند 
و در خطر اضافه وزن بیش از اندازه 

نیستند.
به  ابتال  خطر  که  شود  مى  تصور 
قلبى-  هاى  بیمارى  و  چاقى  دیابت، 
عروقى در بزرگسالى، در  نوزادانى که 
کمتر  کنند  مى  دریافت  مادر  شیر 

است.
تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانى 
ترى  سالم  هاى  دندان  کنند،  مى 

داشت. خواهند 
تقویت  بر  عالوه  مادر  سینه  مکیدن 
فک نوزاد به تقویت دندان هاى او نیز 

کمک مى کند.

به  مناسب  دهى  شیر  جهت 
از  اصل  سه  به  توجه  کودك 

اهمیت باالیى برخوردار است:

آگاهى
 

خود  نوزاد  گرسنگى  عالیم  مراقب 
باشید و هرگاه نوزاد شما گرسنه است، 

به او شیر دهید.
در چند هفته اول، شما ممکن است 8 
نوزاد  به  تا 12 مرتبه در 24 ساعت 

خود شیر دهید.
تازه  نوزاد  به  دهى  شیر  بین  فواصل 
ساعت   4 از  بیشتر  نباید  شده  متولد 
از  را  نوزاد  بایست  مى  پس  باشد 
خواب بیدار کرده و به او شیر بدهید.

براى کمک به بیدار کردن نوزاد مى توان 
پتوى نوزاد را جابجا کرده و یا اقدام 
به تعویض پوشک او کنید و یا نوزاد 

را به آرامى ماساژ دهید.
از  نوزاد  گرسنگى  عالیم  به  آگاهى 

قبیل:
سمت  به  خود  دستان  دادن  حرکت 
دهان خود، ایجاد صداهاى مکیدن یا 
زبان،  آوردن  بیرون  دهان،  حرکات 
مکیدن پتو و یا دست و یا حرکت به 
کمک  شما  به  مادر  آغوش  سمت 
نوزاد  بودن  گرسنه  از  تا  کند  مى 

شوید. مطلع  خود 
نوزاد  گریه  منتظر  دهى  شیر  براى 
نباشید، زیرا نشانه اى از میزان باالى 
دیررس  عالمت  و  نوزاد  گرسنگى 

گرسنگى است.

صبر

که  زمانى  تا  دهید  اجازه  نوزاد  به 
مى خواهد از شیر شما تغذیه کند و 
نداشته  عجله  وى  به  شیردهى  در 
باشید. نوزادان به طور معمول از هر 
از  دقیقه   20 تا   10 مدت  به  سینه 

شیر مادر تغذیه مى کنند.

راحتى

هنگام  مادر  راحتى  اصل،  مهمترین 
شیردهى به نوزاد است.

شیر  جریان  تا  باشید  داشته  آرامش 
بیشتر شود. قبل از شروع به شیردهى 
از  که  کنید  استفاده  هایى  بالش  از 
بازوها، سر و گردن شما حمایت کرده 
قرار  ترى  راحت  حالت  در  را  و شما 

مى دهند.
سطحى  روى  را  خود  پاهاى  حتما 
مناسب قرار دهید تا هنگام شیردهى 

در حالت آرامش باشید.

براى  بهترین غذاها  از  یکى  مادر  شیر 
رشد فکرى و جسمى کودك مى باشد.

هم چنین عالوه بر فواید فراوان براى 

نوزاد، روند شیردهى براى مادران نیز 
از مزیت هاى فراوانى برخوردار است. 
افزایش  موجب  شیردهى  فرایند 
سوخت و ساز شده و باعث مى شود 
که بدن کالرى اضافه دریافتى روزانه 
را بسوزاند، بنابراین مى تواند به مادر 
در کاهش سریع تر اضافه وزن ناشى 

از دوران باردارى کمک کند. 
که  باشد  مى  هورمونى  توسین  اکسى 
در هنگام فرایند زایمان در بدن مادر 
را  زایمان  روند  تا  شود  مى  ترشح 
آسان تر و از خونریزى جلوگیرى کند. 
فرایند شیردهى باعث ترشح هورمون 
اکسى توسین شده و موجب مى شود 
تا رحم مادر منقبض شده و به اندازه 
گردد.  باز  باردارى  دوران  از  قبل 
میزان  هورمون  این  ترشح  همچنین 
خونریزى هاى احتمالى پس از زایمان 

را نیز کاهش مى دهد.
از  نوعى  زایمان  از  پس  افسردگى 
معموال  که  است  افسردگى  بیمارى 
و  داده  رخ  نوزاد  تولد  از  پس  کمى 
درصدى از مادران را تحت تاثیر قرار 

مى دهد.
مطالعات نشان مى دهند ترشح هورمون 
نوزاد  به  توسین در مادرانى که  اکسى 
بروز  از  تواند  مى  دهند  مى  شیر  خود 

افسردگى مزمن جلوگیرى کند. 
همچنین شیردهى خطر ابتال به برخى 
در  را  ها  سرطان  و  ها  بیمارى  از 

مادران کاهش مى دهد.
شیردهى احتماال مى تواند میزان ابتال به 

سرطان پستان و تخمدان را کاهش دهد.
همچنین برخى مطالعات نشان مى دهند 
کاهش  موجب  تواند  مى  شیردهى 
ریسک ابتال به فشار خون، بیمارى هاى 

قلبى عروقى و دیابت نیز شود.
منظم،  شیردهى  فرایند  در  استمرار 
تخمک گذارى را براى مدتى متوقف 

مى کند.
قاعدگى  ى  چرخه  در  توقف  این 
هاى  باردارى  از  جلوگیرى  موجب 
بین  زمان  افزایش  و  ناخواسته 

باردارى ها مى شود.

تغذیه با شیر مادر
دکترالدن ادیب عشق(داروساز)



شیر مادر بهترین، کامل ترین و سالم ترین 
نیازهاى  کلیه  رفع  براى  غذایى  منبع 

تغذیه اى نوزاد مى باشد. 
متخصصان  و  پزشکان  نظر  اساس  بر 
توصیه مى شود تا طى ماه اول زندگى 
نوزاد، تغذیه فقط و فقط به وسیله شیر 

مادر صورت گیرد.   

مدت  طول  در  مادر،  شیر  ترکیبات 
طی  شیردهی  وعده  هر  در  شیردهی، 
نوبت  هر  پایان  و  آغاز  در  روز، 
شیردهی و بر اساس رشد نوزاد، متغیر 

است.
این تغییرات با نیازهاي رشد و مراحل 
هضم شیرخواران دقیقا منطبق می باشد. 

از این رو به عنوان بهترین و مناسب ترین 
نظر  در  نوزاد  براى  اى  تغذیه  منبع 

گرفته مى شود.
اولیه به صورت  شیر مادر در ساعات 
آغوز و حاوى مواد مفید و ارزنده ایمنى 
(آنتى بادى ها) مى باشد که از کودك 
ها  باکترى  و  ها  ویروس  مقابل  در 

محافظت مى کند.
داراى  و  پروتئین  از  سرشار  آغوز 
مقدار کمى قند مى باشد و به پیشرفت 
کمک  نوزاد  گوارش  دستگاه  تکامل 

مى کند.
شیر مادر قدرت سیستم ایمنى کودك 
را  میکروب ها  از  بسیارى  مقابل  در 

سطح  افزایش  در  و  کرده  تقویت 
آنتى بادى بدن نوزاد موثر است.

هنگامى که مادر در معرض ویروس یا 
سیستم  گیرد،  مى  قرار  ها  باکترى 
تولید  به  شروع  وى  بدن  ایمنى 
آنتى بادى مى کند، این آنتى بادى ها 
سپس در شیر مادر ترشح مى شوند 
و در هنگام تغذیه به کودك منتقل 

مى شوند.
و  تنفسى  هاى  عفونت  بروز  احتمال 
عفونت گوش در نوزادانى که از شیر 

مادر تغذیه مى کنند کمتر است.

منبع  بهترین  مادر  شیر 
براى  ایمنى  و  اى  تغذیه 
نوزادان محسوب مى شود.  
میزان ابتال به آسم، اگزما 
و انواع آلرژى در نوزادانى 
که از شیر مادر تغذیه مى کنند 
بسیار کمتر گزارش شده 

است.

پروتئین هاى موجود در شیر گاو و یا 
شیر سویا احتمال تحریک واکنش هاى 

آلرژیک را افزایش مى دهند.
از  بهتر  مادر  شیر  پروتئین  و  چربى 
شیرها  انواع  دیگر  پروتئین  و  چربى 

هضم و جذب مى شود.
از  گوارشى  مشکالت  دلیل  همین  به 
قبیل اسهال، یبوست و دردهاى شکمى 
به  نسبت  حساسیت  همچنین  و 
پروتئین در نوزادانى که از شیر مادر 
تغذیه مى کنند کمتر مشاهده مى شود. 
چربی شیر مادر در آخر هر وعده دو 
است،  اول شیردهی  برابر شیر  تا سه 
براى  کافى  زمان  بایست  مى  پس 
شیردهى به نوزاد در نظر گرفته شود. 
مورد  در  مادر  شیر  چربى  اهمیت 
نوزادان نارس بسیار قابل توجه است 
چون نوزادان نارس باید ضمن این که 
روند طبیعى رشد خود را طى مى کنند 
به  نسبت  را  خود  رشد  تأخیر 
نمایند.  جبران  نیز  همساالنشان 
بنابراین، به میزان انرژى بیشترى نیاز 

این  تولید  منبع  ترین  مهم  و  دارند 
انرژى چربى شیر مادر است.

کمترین  مادر  شیر  در  قند  میزان 
نوسان را دارد و تغذیه صحیح نوزاد با 
در  قند خون  مانع کاهش  مادر،  شیر 

نوزاد می شود.
به علت وجود آب کافى در شیر مادر 
به خصوص در ابتداى زمان شیردهى، 
تشنگى نوزاد برطرف شده و اشتهاى 
او تحریک مى شود و نیازى به دادن 

آب به نوزاد نمى باشد.
نوزادانى که با شیر مادر تغذیه مى شوند 
افزایش وزن مناسب ترى پیدا مى کنند 
و در خطر اضافه وزن بیش از اندازه 

نیستند.
به  ابتال  خطر  که  شود  مى  تصور 
قلبى-  هاى  بیمارى  و  چاقى  دیابت، 
عروقى در بزرگسالى، در  نوزادانى که 
کمتر  کنند  مى  دریافت  مادر  شیر 

است.
تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانى 
ترى  سالم  هاى  دندان  کنند،  مى 

داشت. خواهند 
تقویت  بر  عالوه  مادر  سینه  مکیدن 
فک نوزاد به تقویت دندان هاى او نیز 

کمک مى کند.

به  مناسب  دهى  شیر  جهت 
از  اصل  سه  به  توجه  کودك 

اهمیت باالیى برخوردار است:

آگاهى
 

خود  نوزاد  گرسنگى  عالیم  مراقب 
باشید و هرگاه نوزاد شما گرسنه است، 

به او شیر دهید.
در چند هفته اول، شما ممکن است 8 
نوزاد  به  تا 12 مرتبه در 24 ساعت 

خود شیر دهید.
تازه  نوزاد  به  دهى  شیر  بین  فواصل 
ساعت   4 از  بیشتر  نباید  شده  متولد 
از  را  نوزاد  بایست  مى  پس  باشد 
خواب بیدار کرده و به او شیر بدهید.

براى کمک به بیدار کردن نوزاد مى توان 
پتوى نوزاد را جابجا کرده و یا اقدام 
به تعویض پوشک او کنید و یا نوزاد 

را به آرامى ماساژ دهید.
از  نوزاد  گرسنگى  عالیم  به  آگاهى 

قبیل:
سمت  به  خود  دستان  دادن  حرکت 
دهان خود، ایجاد صداهاى مکیدن یا 
زبان،  آوردن  بیرون  دهان،  حرکات 
مکیدن پتو و یا دست و یا حرکت به 
کمک  شما  به  مادر  آغوش  سمت 
نوزاد  بودن  گرسنه  از  تا  کند  مى 

شوید. مطلع  خود 
نوزاد  گریه  منتظر  دهى  شیر  براى 
نباشید، زیرا نشانه اى از میزان باالى 
دیررس  عالمت  و  نوزاد  گرسنگى 

گرسنگى است.

صبر

که  زمانى  تا  دهید  اجازه  نوزاد  به 
مى خواهد از شیر شما تغذیه کند و 
نداشته  عجله  وى  به  شیردهى  در 
باشید. نوزادان به طور معمول از هر 
از  دقیقه   20 تا   10 مدت  به  سینه 

شیر مادر تغذیه مى کنند.

راحتى

هنگام  مادر  راحتى  اصل،  مهمترین 
شیردهى به نوزاد است.

شیر  جریان  تا  باشید  داشته  آرامش 
بیشتر شود. قبل از شروع به شیردهى 
از  که  کنید  استفاده  هایى  بالش  از 
بازوها، سر و گردن شما حمایت کرده 
قرار  ترى  راحت  حالت  در  را  و شما 

مى دهند.
سطحى  روى  را  خود  پاهاى  حتما 
مناسب قرار دهید تا هنگام شیردهى 

در حالت آرامش باشید.

براى  بهترین غذاها  از  یکى  مادر  شیر 
رشد فکرى و جسمى کودك مى باشد.

هم چنین عالوه بر فواید فراوان براى 

نوزاد، روند شیردهى براى مادران نیز 
از مزیت هاى فراوانى برخوردار است. 
افزایش  موجب  شیردهى  فرایند 
سوخت و ساز شده و باعث مى شود 
که بدن کالرى اضافه دریافتى روزانه 
را بسوزاند، بنابراین مى تواند به مادر 
در کاهش سریع تر اضافه وزن ناشى 

از دوران باردارى کمک کند. 
که  باشد  مى  هورمونى  توسین  اکسى 
در هنگام فرایند زایمان در بدن مادر 
را  زایمان  روند  تا  شود  مى  ترشح 
آسان تر و از خونریزى جلوگیرى کند. 
فرایند شیردهى باعث ترشح هورمون 
اکسى توسین شده و موجب مى شود 
تا رحم مادر منقبض شده و به اندازه 
گردد.  باز  باردارى  دوران  از  قبل 
میزان  هورمون  این  ترشح  همچنین 
خونریزى هاى احتمالى پس از زایمان 

را نیز کاهش مى دهد.
از  نوعى  زایمان  از  پس  افسردگى 
معموال  که  است  افسردگى  بیمارى 
و  داده  رخ  نوزاد  تولد  از  پس  کمى 
درصدى از مادران را تحت تاثیر قرار 

مى دهد.
مطالعات نشان مى دهند ترشح هورمون 
نوزاد  به  توسین در مادرانى که  اکسى 
بروز  از  تواند  مى  دهند  مى  شیر  خود 

افسردگى مزمن جلوگیرى کند. 
همچنین شیردهى خطر ابتال به برخى 
در  را  ها  سرطان  و  ها  بیمارى  از 

مادران کاهش مى دهد.
شیردهى احتماال مى تواند میزان ابتال به 

سرطان پستان و تخمدان را کاهش دهد.
همچنین برخى مطالعات نشان مى دهند 
کاهش  موجب  تواند  مى  شیردهى 
ریسک ابتال به فشار خون، بیمارى هاى 

قلبى عروقى و دیابت نیز شود.
منظم،  شیردهى  فرایند  در  استمرار 
تخمک گذارى را براى مدتى متوقف 

مى کند.
قاعدگى  ى  چرخه  در  توقف  این 
هاى  باردارى  از  جلوگیرى  موجب 
بین  زمان  افزایش  و  ناخواسته 

باردارى ها مى شود.

7 شهریور  /
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به گزارش روابط عمومى گروه اکتوور، 
و  غذایى  صنایع  شتاب دهنده  سایت 
ماه  تیر  هفتم  شنبه  اکتوتک  دارویى 
متر   540 بر  بالغ  فضایى  در   1399
مربع در ارك علم و فناورى دانشگاه 
صنعتى شریف با حضور معاون علمى 

فناورى رئیس جمهور افتتاح شد. 
در ابتداى این مراسم دکتر على نراقى 
مدیر عامل شرکت آماده لذیذ، با اشاره 
به وضعیت کنونى کشور و تالش گروه 
دهنده  شتاب  اندازى  راه  در  اکتوور 
این  گفت:  اکتوتک  غذایى  دارویى 
مجموعه حاصل تفکر به وجود آمدن 
دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباط  حلقه 

است.
این  همواره   پدرم  آرزوى  افزود:  وى 
پیوند  صنعت  با  را  دانشگاه  که  بود 
دهیم؛ ما بعد از چندین سال این کار را 

اولین  اکتوتک  واقع  شروع کردیم، در 
گام  براى این کار است.

ادامه  لذیذ  مدیر عامل شرکت آماده 
جهان،  کنونى  شرایط  به  توجه  با  داد: 
بزرگ  این مجموعه  داشتن  نگه  سرپا 
کار بسیار سختى است ولى همه  پرسنل 
را  خود  تالش  تمام  مجموعه  این 
خوبى  شرایط  شرکت  تا  کنند  مى 
مشاهده  که  طور  همان  باشد.  داشته 
مجموعه  شدیم  موفق  ما  کنید  مى 
جدیدى تاسیس کنیم و این خانواده را 

بزرگتر کنیم.
پیرورام  محمد  دکتر  مراسم  ادامه  در 
عضو هیئت مدیره ومدیر اجرایى گروه 
اکتوور گفت: تا پیش از این بسیارى از 
تجارى سازى  تحقیقاتى  هاى  پروژه  
واقعیات  با  پروژه  ها  این  و  نمى شدند 
صنعت متفاوت بودند و در عین حال 

از  که  داشت  نیازهایى  هم  صنعت 
به  نمى شد؛  تامین  دانشگاه  طریق 
بخش  دو  بین  ارتباط  این  طورکلى 

برقرار نبود.
در همین راستا گروه اکتوور درحوزه هاى 
دارو و غذایى به طور جدى وارد شد و 
کرده  تعریف  را  جدیدى  هاى  پروژه 

است.
آماده  مدیربازرگانى  ابراهیمى  علیرضا 
اساس  بر  داشت:  اظهار  نیز  لذیذ 
طرح  هاى  سایت  این  فعالیت  
و  غذایى  صنایع  حوزه  در  دانشجویى 
دارویى به عرصه وارد مى شوند که در 
بخش  مهم  پروژه  دو  فعالیت  شروع 
مرحله  به  غذایى  صنایع  و  کشاورزى 

اجرایى مى رسد.
یکى از این طرح هاى بزرگ، تولید شکر 
سبک در کشور است که موضوع علمى 

روز در دنیاست و در ایران به مرحله 
اجرایى رسیده است.

وى ادامه داد: این امر بدون تغییر در 
ماده اولیه شکر و تنها با تغییر در شکل 
به  منجر  و  مى شود  انجام  مولکولى 
 30 کاهش  و   برابرى  چند  شیرینى 
درصدى مصرف شکر در کشور مى شود، 
آن  به  غیرطبیعى  ماده  که  این  بدون 

اضافه شود.
وى در ادامه صحبت هاى خود با بیان 
این که براى تحقق امنیت غذایى کشور 
بذرهاى  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
محصوالت گلخانه اى از جمله سبزى و 
صیفى در داخل کشور تولید شود گفت: 
انجام  اقدامات  بر اساس بررسى  ها و 
شده، تولید بذر هیبرید نیز در دست 

بررسى و اقدام براى تولید است.

تولید شکر شیرین تر و بذرهاى هیبرید صیفى جات در گروه اکتوور
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آیا تصمیم به باردارى دارید؟ در 
این مقاله به شما کمک مى کنیم 
تا پیش از باردارى انتخاب هاى 

سالم ترى داشته باشید.
موضوعى  باردارى:  از  پیش  مراقبت 

که بیشترین اهمیت را دارد

و  عمومى  سالمت  خوب،  تغذیه 
ورزش مهم ترین جنبه هاى الزم قبل 

از باردارى است.

خود  پزشک  به  باردارى  از  قبل 
مراجعه کنید و در مورد رژیم غذایى، 
و  ها  مکمل  داروها،  زندگى،  سبک 
خود  مصرفى  هاى  ویتامین  مولتى 
توضیح دهید. همچنین سابقه پزشکى 
خانوادگى و همه مسائلى که نگرانتان 
مى کند را با پزشک در میان بگذارید. 
پزشک، توصیه هاى الزم را در مورد 
مراقبت هاى قبل از باردارى به شما 

مى دهد.

الکلى  هاى  نوشیدنى  و  نکشید  سیگار 
مصرف  همچنین  نکنید.  مصرف 
کافئین را محدود کنید. وزن متناسب 
خود را حفظ کنید و اگر مشکالتى هم 
چون دیابت دارید آن را کنترل کنید. 
ورزش  دقیقه   30 حداقل  روزانه 
کنید.مصرف میوه، سبزیجات و غالت 
را در رژیم غذایى خود افزایش دهید.

رژیم  در  که  کنید  حاصل  اطمینان 
غذاییتان به اندازه کافى اسید فولیک 
منظور،  این  براى  کنید.  مى  دریافت 
غالت غنى شده، لوبیا و نخود فرنگى، 
مصرف  مارچوبه  و  اسفناج  مرکبات، 
هاى  نقص  از  فولیک  اسید  کنید. 
نوزاد  فقرات  مادرزادى مغز و ستون 

پیشگیرى مى کند. 

از  کافى  مقدار  نتوانید  است  ممکن 
اسید فولیک را از طریق رژیم غذایى 

آمــــادگى بــــراى
بــاردارى سالـم تــر

به دست آورید.   تمام زنانى که در 
سن بارورى هستند، قبل از باردارى و 
در سه ماه اول باردارى، باید روزانه از 
هایى  ویتامین  مولتى  یا  ها  مکمل 
 400 حاوى  که  کنند  مصرف 

میکروگرم اسید فولیک باشد.

نوشیدن آب به مقدار کافى
به طور کلى، نوشیدن آب از شیر آب 
بى خطر است. بهتر است بدانید، اگر در 
منزل شما جنس لوله ها از سرب است، 
یا جنس لحیم کارى روى لوله هاى مسى 

از سرب است و یا از شیــرهاى برنجى 

توجهى  قابل  مقادیر  استفاده مى کنید، 
سرب وارد آب آشامیدنى شما مى شود. 
باالى  مقادیر  معرض  در  گرفتن  قرار 
سرب در دوران باردارى مى تواند باعث 

سقط جنین، زایمان زودرس، کاهش وزن 
هنگام تولد و تأخیر در رشد نوزاد شود.

اگر آب آشامیدنى شما داراى آلودگى 
است بهتر است از فیلتر هاى تصفیه 

آب استفاده کنید.

مصرف ماهى در رژیم غذایى
بسیارى از خانم ها نگران جیوه موجود 

در ماهى هستند. 

اما شما نباید از فواید مصرف ماهى ها 
نیز غافل شوید؛ مــاهى سرشــار از 
دارد،  کمى  چربى  است،  پروتئــین 
منبع خوبى از اسیدهاى چرب امگا 3 
نوزاد  بینایى  و  مغز  رشد  براى  است 
زایمان  خطر  احتمال  و  است  مفید 

زودرس را کاهش مى دهد. 

از  است  بهتر  خطر،  کاهش  براى 
خوددارى  ها  ماهى  برخى  مصرف 
کنید. FDA توصیه مى کند تا هفته اى 
ماهى  غذایى)  وعده   2) گرم   340
مصرف کنید. میگو، ماهى تن و تیالپیا 

سرب کمترى دارند.

از  که  هایى  ماهى  کلى،  طور  به 
سرب  شوند  مى  صید  ها  رودخانه 

بیشترى دارند.

آفت کش ها
در  گرفتن  قرار  که  نیست  شکى 
معرض برخى از آفت کش ها موجب 
نابارورى یا به خطر افتادن باردارى، از 
جمله سقط جنین و نقایص مادرزادى 

مى شود. 

هاى  کش  آفت  از  خانه  حیاط  در 
طبیعى استفاده کنید. اما با آفت کش هایى 
که در مواد غذایى وجود دارد چه باید 

کرد؟
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اگرچه هنوز هیچ مدرکى وجود ندارد 
که نــشــان دهد مــصرف غذا هاى 
طبیعى (ارگانیک) تضمینى بر باردارى 
حد  تا  است  بهتر  اما  است،  تر  سالم 
امکان در معرض بقایاى آفت کش ها 

قرار نگیرید.

محصوالت تمیز کننده منزل
نحوه  مورد  در  بخواهید  است  ممکن 

تمیز کردن خانه هم فکر کنید. 

از محصوالت تمیز کننده حاوى  برخى 
در  زیاد  اگر  که  هستند  هایى  حالل 
بسیار  بگیرید  قرار  ها  آن  معرض 

خطرناك هستند. 

محصوالت تمیز کننده طبیعى در بازار 
شیمیایى  مواد  حاوى  که  دارند  وجود 

خطرناك نیستند. 

به دنبال مواردى باشید که فاقد حالل هاى 
خطرناك، عطر، کلر یا آمونیاك باشند. 

خودتــان هم مى توانیــــد مواد
 تمیز کننده تهیه کنید. 

جوش شیــرین مى تواند به عنــوان 
تمیز کردن  براى  پاك کننده پودرى 
قابلمه ها، سینک،  چربى، گلدان ها و 

وان و اجاق استفاده شود. 

توان  نیز مى  از محلول سرکه و آب 
و  ها  پنجره  میزها،  کردن  تمیز  براى 

سایر سطوح استفاده کرد.

آیا  ظروف پالستیکى و 
خشک شویى ضررى ندارد؟

بعضى از ظروف بسته بندى پالستیکى 
حاوى فتاالت هستند، ممکن است این 
ماده شیمیایى هنگام گرم شدن غذا با 

مایکروویو، وارد غذا شود.

از ظروف شیشه اى براى نگهدارى و 

گرم کردن مواد غذایى در مایکروویو 
استفاده کنید.

از لباس هایى استفاده کنید که نیازى 
به خشک شویى ندارند یا اگر مجبور 
هستیــد لباســى را به خشک شویى 
بدهید، بعد از خشک شویى، لباس را 
در محیط بیرون از خانه آویزان کنید 

تا در معرض هواى آزاد قرار بگیرد.

قبل از باردارى و سموم؛ آنچه 
آقایان باید بدانند

بهتر است همسرتان نیز قبل از باردارى 
در سالمت کامل باشد. 

براساس اعالم انستیتوى ملى ایمنى و 
بهداشت شغلى، قرار گرفتن مداوم در 
سموم  (مانند  سموم  بعضى  معرض 
دفع آفات، کودهاى شیمیایى، سرب، 
و شیمیــــایى،  نفتى  مــواد  جیــوه، 
پرتودرمانى و غیره) مى تواند کیفیت 
و  بیاورد  پایین  را  اسپرم  کمیت  و 
در  جنیــن  سقط  به  منجر  احتماالً 

باردارى شریک زندگى آن ها شود.

براى  نیز  آینده  پدران  است  بهتر 
بدنشان،   به  از ورود سموم  جلوگیرى 
شما  که  هایى  دستورالعمل  همان  از 

انجام مى دهید پیروى کنند. 

پزشک  به  باید  نیز  آقایان  چنین  هم 
مراجعه کنند تا با نکات مهم در مورد 
آشنا  زایمان  از  پیش  هاى  مراقبت 

شوند.

www.actoverco.com

و  درد  احساس  ترس  از  آمده  پیش  برایتان  حال  به  تا 
سوزش در معده ترجیح دهید غذا نخورید؟! 

اکتاپ با جلوگیرى از افزایش ترشـح اسید معده، مشـکالت 
زخم  درمـان  در  دارو  این  کند.  مى  برطـرف  را  آن 
هلیکوباکترپایلورى  عفونت  و  معـده  زخـم  دوازدهه، 

تجویز مى شود.
 

قبل از مصرف دارو، لیفلت را مطالعه نمایید.قبل از مصرف، با پزشک خود مشورت کنید.

َاکتاپ
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ایمن  غیر  درمانى  خدمات  و  مراقبت 
انسان، هزینه  به  بر تحمیل رنج  عالوه 
اقتصادى سنگینى نیز به بار مى آورد. در 
واقع چنین تخمین زده مى شود که بین 5 
به  مربوط  هاى  هزینه  درصد   10 تا 
از خدمات درمانى غیر  ناشى  سالمت، 
ایمن مى باشد که منجر به آسیب بیماران 
نارسایى  سهم  میان  این  در  گردد.  مى 

سیستم ها بیش از نقش افراد است.

      ایمنى بیمار چیست؟ 
 ایمنى بیمار یکى از ارکان اصلى کیفیت 
سیستم درمان است و در واقع  شناسایى 
خطر ها و تالش در جهت کاهش آن ها 
مى باشد. اما ساده ترین و جامع ترین 
تعریف این است : ایمنى بیمار یعنى دور 

بودن بیمار از خطر.

با توجه به جنبه هاى گوناگون ایمنى بیمار 
در این مقاله، نگاه کوتاهى به ایمنى بیمار 

در زمینه دارودرمانى مى اندازیم :

     ایـمنى بیـمار در ارتـباط بـا 
مصرف دارو

دارودرمانى یکى از رایج ترین روش هاى 
درمانى  موجود در سیستم سالمت هر 
کشور است. ایمنى ناشى از مصرف دارو 
در واقع پیشگیرى از هرگونه خطاى ناشى 

از مصرف دارو در بیمار مى باشد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانى،
5 گام موثر جهت تامین ایمنى بیمار در 
ارتباط با مصرف دارو شامل موارد زیر 

مى باشد:
رعایت این موارد چه از طرف بیمار و چه از 
طرف فرد مراقب (پزشک/پرستار/داروساز 

و یا کادر درمان) باعث کاهش چشم گیر 
عوارض ناشى از دارودرمانى مى شود.

در هر گام، 5 پرسش کلیدى از طرف 
باید به طور  بیمار مطرح مى شود که 
دقیق و واضح از طرف کادر درمان پاسخ 

داده شود.

 1. شروع دارو درمانى:

نام دارو چیست و به چه منظور استفاده 
مى شود؟

از  ناشى  محتمل  عوارض  و  خطرات 
مصرف دارو چیست؟

آیا روش یا داروى دیگرى جهت درمان 
بیمارى وجود دارد؟

سایر  یا  حساسیت  به  راجع  چگونه 
عوارض ناشى از مصرف دارو با پزشک 

خود صحبت کنم؟
نحوه نگهدارى دارو چگونه باید باشد؟

2. درزمان شروع گرفتن دارو
چه  و  زمانى  چه  باید  مرحله،  هر  در 

مقدارى از دارو را مصرف کنم؟
چگونه باید دارو را مصرف کنم؟

آیا مورد خاصى در ارتباط با مصرف غذا و 
نوشیدنى در حین مصرف دارو وجود دارد؟

اگر دوز مصرفى دارو را فراموش کردم  

باید چه کارى انجام دهم؟
چنان چه عارضه جانبى پیش آمد، چه 

کار کنم؟

 3. اضافه کردن دارو به درمان قبلى

آیا من به درمان دیگرى به جز این دارو 
نیاز دارم؟

آیا من باید به پزشک خود در رابطه با 
مصرف  حاضر  حال  در  که  داروهایى 

مى کنم، توضیح دهم؟
آیا این دارو با داروهاى دیگر من تداخل 

دارد؟
اگر با مصرف این دارو، به عارضه خاصى 

شک کردم چه اقدامى کنم؟
آیا من مى توانم مصرف همزمان چند 

دارو را  باهم مدیریت کنم؟

4. مرورى بر  داروها

آیا نیاز دارم که همه داروهاى مصرفى ام 
را در لیستى وارد کنم؟

هر دارو را تا چه زمانى باید مصرف کنم؟
نیاز  مورد  زمان  از  بیش  را  دارویى  آیا 

مصرف مى کنم؟
آیا پزشک، داروهاى من را به طور منظم 

بررسى مى کند؟
داروهاى  باید  بار  یک  وقت  چند  هر 

مصرفى ام را مرورکنم ؟

5. قطع مصرف دارو

چه زمانى باید هردارو را  قطع کنم؟
کدام یک از داروهاى من نباید ناگهانى 

قطع شود؟
چنان چه یکى از داروهایم تمام شد، باید 

چه کار کنم؟
خواسته  نا  عارضه  دلیل  به  چه  چنان 
مجبور به قطع دارو شدم، این عارضه را 

به کجا و چگونه گزارش کنم؟
با داروهاى باقى مانده یا تاریخ مصرف 

گذشته چه باید کرد؟

ایمنى  با  مرتبط  مباحث  چرا 
بیمار اهمیت دارد؟

در  بیمار یک دغدغه جهانى  ایمنى 
زمینه سالمت است که بیماران را در 
خدمات  ارائه  هاى  عرصه  تمامى 
سالمت در کلیه کشورهاى جهان اعم 
توسعه،  حال  در  یا  یافته  توسعه  از 

تحت تاثیر قرار مى دهد. 

مطالعات پژوهشى نشان داده اند که 
از  10درصد  حدود  طورمتوسط  به 
تمام موارد بسترى، بیماران به درجات 
مختلف دچارعارضه ناشى از خطاهاى 
پزشکى  مى شوند که برآورد مى گردد 
قابل  ها  خطا  این  از  درصد   75 تا 

پیشگیرى مى باشند.

گردآورى و ترجمه: دکتر شهرزاد دهناد (داروساز)



محلول میکروزد
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عالیم اولیه سرطان تخمدان
 

عالیم  از  راحت  خیلى  است  ممکن 
که  چرا  شد،  غافل  تخمدان  سرطان 
عالیم اولیه آن شبیه به بیمارى هاى 

شایع و زودگذر دیگرى است.
 

عالیم اولیه شامل موارد زیر است:
• نفخ، فشار و درد شکم

• احساس پر بودن غیر طبیعى معده 
بعد از خوردن غذا

• مشکل در غذا خوردن
• افزایش ادرار

• افزایش نیاز به دفع ادرار

دیگر عالیم سرطان تخمدان عبارت 
است از:

• خستگى
• سوء هاضمه

• سوزش سردل
• یبوست
• کمردرد

• قاعدگى نا منظم
• مقاربت دردناك

• درماتومیوزیت (یک بیمارى التهابى 
بثورات  باعث  تواند  مى  که  نادر 

پوستى، ضعف و التهاب عضالت شود)
دالیل  به  است  ممکن  فوق  عالیم 
علت  به  صرفا  و  دهند  رخ  متعددى 
کنند.  نمى  بروز  تخمدان  سرطان 
بسیارى از زنان گاهى یک یا چند یک 

از عالیم فوق را تجربه مى کنند.
این عالیم اغلب موقت هستند  و در 
اکثر مواقع به درمان هاى ساده پاسخ 
عالیم  بروز  علت  اگر  دهند.  مى 
ادامه  عالیم  باشد،  تخمدان  سرطان 
با  موارد،  اغلب  در  و  داشت  خواهد 
رشد تومور عالیم شدید تر مى شوند. 
 اگر براى مدت طوالنى، یکى یا چند 

عالمت فوق را دارید و یا اینکه عالیم 
جدید و غیر معمولى پیدا کردید حتما 

به پزشک مراجعه کنید.

انواع سرطان تخمدان

نوع سلول تشکیل  از سه  ها  تخمدان 
شده اند که هرکدام مى تواند منجر به 

یک نوع سرطان شود.
دیواره  بافت  در  اپیتلیال  تومورهاى   •
آید  مى  وجود  به  ها  تخمدان  بیرونى 
هاى  سرطان  درصد   90 حدود  که 

تخمدان از این نوع هستند.
هاى  سلول  در  استروما  تومورهاى   •
شوند  مى  ایجاد  هورمون  تولیدکننده 
که 7 درصد از سرطان هاى تخمدان 

از این نوع هستند.
در  ژرمینال  هاى  سلول  تومور   •
ایجاد  تولیدکننده تخمک  سلول هاى 
سرطان  از  نوع  این  که  شوند  مى 

نادر است.

کیست تخمدان

و  مایعات  از  تجمعى  تخمدان  کیست 
سطح  یا  و  داخل  در  که  است  هوا 
تخمدان به وجود مى آید. اکثر کیست ها 
به طور طبیعى در زمان تخمک گذارى 
به وجود مى آیند. این کیست ها اغلب 
نفخ  مثل  خفیفى  عالیم  بروز  باعث 
شده و بدون درمان خاصى هم از بین 

مى روند.
سرطانى  تخمدان  هاى  کیست  اکثر 
نیستند و به آن ها کیست خوش خیم 
گفته مى شود. اگرچه، تعداد کمى هم 

مى توانند سرطانى باشند.
کننده  نگران  ها  کیست  وجود  زمانى 
گذارى  تخمک  حال  در  که  شود  مى 
نباشید. تخمک گذارى در زنان بعد از 

یائسگى متوقف مى شود.
اگر کیست تخمدان بعد از یائسگى به 
وجود آید، پزشک براى بررسى بیشتر 
آزمایش هاى بیشترى انجام مى دهد 
تا علت به وجود آمدن کیست ها، به 

از  بعد  و  باشند  بزرگ  اگر  خصوص 
چند ماه از بین نروند را پیدا کند.

عوامل خطرزاى سرطان تخمدان

تخمدان  سرطان  اصلى  علت 
نامشخص است. عوامل زیر مى تواند 

خطر ابتال را افزایش دهند: 
• سابقه خانوادگى سرطان تخمدان

با  مرتبط  هاى  ژن  ژنتیکى  جهش   •
یا   BRCA1 همانند  تخمدان  سرطان 

BRCA2
روده  یا  رحم  سینه،  سرطان  سابقه   •

بزرگ
• چاقى

داروهاى  برخى  از  استفاده  سابقه   •
بارورى یا هورمون درمانى

• عدم باردارى
• آندومتریوز

• سن باال؛ در اکثر موارد سرطان تخمدان 
بعد از یائسگى به وجود مى آید.

ممکن است بدون داشتن عوامل خطر 
هم، شخص به سرطان تخمدان مبتال 
از  هریک  داشتن  چنین،  هم  شود. 
عوامل خطر ذکر شده لزوما به معنى 

ابتال به سرطان تخمدان نیست.

نحوه تشخیص سرطان تخمدان 
چگونه است؟

اگر پزشک این نوع از سرطان را در 
درمان  دهد،  تشخیص  اولیه  مراحل 
آن بسیار راحت تر خواهد بود. اگرچه 
اى  ساده  کار  بیمارى  این  تشخیص 

نیست.
تخمدان ها در داخل حفره شکمى قرار 
وجود  که  است  بعید  بنابراین  دارند، 
طرفى  از  کنید.  احساس  را  تومور 
براى  معمول  تشخیصى  غربالگرى 
نیست.  در دسترس  تخمدان  سرطان 
که  است  مهم  بسیار  دلیل  همین  به 
به  را  مداوم  یا  معمول  غیر  عالیم 

پزشک گزارش دهید.
سرطان  نگران  شما  پزشک  اگر 
تخمدان است، احتماالً معاینه لگنى را 

توصیه مى کند.
انجام معاینه لگنى مى تواند به پزشک 
شما کمک کند تا همه چیز را بررسى 

کند.
است  ممکن  پزشک  چنین،  هم 

آزمایش هاى زیر را نیز انجام دهد:
• سونوگرافى ترانس واژینال

• سى تى اسکن شکمى و لگنى
گیرى  اندازه  جهت  خون  آزمایش   •

سطح آنتى ژن هاى سرطانى
• بیوپسى

مراحل سرطان تخمدان
 

سرطان،  گسترش  میزان  اساس  بر 
که  دهد  تشخیص  تواند  مى  پزشک 
بیمار در کدام مرحله قرار دارد. چهار 
مرحله وجود دارد و هر مرحله شامل 

چند مرحله دیگر است. 

مرحله 1
 

سه  از  تخمدان  سرطان  اول  مرحله 
مرحله تشکیل شده است:

این مرحله سرطان  • مرحله a.1 در 
محدود به یک تخمدان است.

• مرحله b.1 در این مرحله سرطان  
هر دو تخمدان را درگیر مى کند.

• مرحله c.1 در این مرحله سلول هاى 
هم  ها  تخمدان  از  خارج  در  سرطانى 

وجود دارند.

مرحله 2

در مرحله دو، تومور سایر قسمت هاى 
لگن را نیز درگیر کرده است.

مرحله 3 

از  خارج  به  سرطان  مرحله  این  در 
حفره لگنى یعنى حفره شکمى، سیستم 
لنفاوى حفره شکمى و قسمت بیرونى 

کبد و طحال نفوذ کرده است.

مرحله 4

پیدا  متاستاز  سرطان   ،  4 مرحله  در 
حفره   لگنى،  حفره  از  خارج  و  کرده 
حتى  و  آن  لنفاوى  سیستم  و  شکمى 
کبد و ریه ها را نیز درگیر کرده است.

درمان سرطان تخمدان

که  موضوع  این  به  بسته  درمان 
کرده  پیشرفت  حد  چه  تا  سرطان 

باشد، متفاوت است.
یا  دو  شامل  است  ممکن  درمان  این 

چند مورد از موارد زیر باشد:
• شیمى درمانى
• پرتو درمانى

• درمان هدفمند
• هورمون درمانى

• عمل جراحى
جراحى، درمان اصلى سرطان تخمدان 

است. 
تومور  برداشتن  جراحى،  از  هدف 

است.
یا  کامل  برداشتن  یا  هیسترکتومى 
اغلب ضرورى است.  از رحم،  بخشى 
ممکن است پزشک توصیه کند تا هر 
لنفاوى  لوله فالوپ، غدد  دو تخمدان، 
نیز  درگیر  لگنى  بافت  و  مجاور 

برداشته شود.

آیا مى توان از بروز سرطان 
تخمدان پیشگیرى کرد؟

براى  اى  شده  اثبات  راه  هیچ  هنور 
تخمدان  به سرطان  ابتال  حذف خطر 

پیدا نشده است.
با این وجود، روش هایى براى کاهش 

خطر ابتال وجود دارد.
 

عواملى که نشان داده شده مى توانند 
میزان خطر ابتال به سرطان تخمدان را 

کاهش دهند عبارتند از:
• مصرف قرص هاى خوراکى ضد باردارى

• شیردهى

• باردارى
• جراحى روى اندام هاى تولید مثل 
هیسترکتومى)  یا  لوله  بستن  (مانند 

نرخ بقا

نرخ بقا درصد زنانى است که در یک 
توانند  مى  بیمارى  از  خاص  مرحله 
زندگى  را  معینى  هاى  سال  تعداد 
ساله  پنج  بقا  نرخ  مثال،  براى  کنند. 
در  بیمارى  که  است  بیمارانى  درصد 
آن ها در مرحله خاصى تشخیص داده 
شده و بعد از تشخیص پزشک حداقل 

پنج سال زندگى کرده اند.
ترین  شایع  اپیتلیال  تخمدان  سرطان 

نوع سرطان تخمدان است.

بقاى  میزان  آمریکا  سرطان  انجمن 
را  از سرطان تخمدان  نوع  این  نسبى 

به شرح زیر اعالم کرده است: 

مرحله اول: 71 درصد
مرحله دوم: 61 درصد
مرحله سوم: 28 درصد

مرحله چهارم: 19 درصد
 

ابتدایى  زمانى که سرطان در مراحل 
بقا  میزان  شود،  درمان  و  تشخیص 

بیش از 90 درصد خواهد بود.

 
چشم انداز بیمار

 
عوامل  به  شما  انداز  چشم 
مرحله  جمله  از  مختلفى 
تشخیص،  هنگام  در  سرطان 
وضعیت سالمت کلى و میزان 
درمان  به  شما  بدن  پاسخ 

بستگى دارد.
فرد  به  منحصر  سرطان  هر 
سرطان  مرحله  اما  است، 
براى  شاخص  ترین  مهم 

انداز است. تعیین چشم 
 

سرطان تخمدان
چیست؟

تخمدان  در  طبیعى  غیر  هاى  سلول  که  افتد  مى  اتفاق  زمانى  تخمدان  سرطان 
شروع به تکثیر غیر قابل کنترل کرده و باعث به وجود آمدن تومور مى شوند.
این تومور اگر تحت درمان قرار نگیرد، سایر قسمت هاى بدن را نیز درگیر 

مى کندکه به این حالت سرطان تخمدان متاستاتیک گفته مى شود. 
تخمدان ها دو غده تولید مثل زنانه هستند که سلول هاى تخمک را تولید مى کنند.
هم چنین، هورمون هاى استروژن و پروژسترون نیز توسط تخمدان ها تولید مى شوند. اگرچه 
عالیم  اما  است،  دهنده  هشدار  عالیم  داراى  اغلب  تخمدان  سرطان 

اولیه مبهم بوده و مى تواند به راحتى نادیده گرفته شوند.



جهت مطالعه مقاالت علمى که در شماره هاى قبل منتشر شد، به سایت  www.salamsalamat.com مراجعه کنید.

عالیم اولیه سرطان تخمدان
 

عالیم  از  راحت  خیلى  است  ممکن 
که  چرا  شد،  غافل  تخمدان  سرطان 
عالیم اولیه آن شبیه به بیمارى هاى 

شایع و زودگذر دیگرى است.
 

عالیم اولیه شامل موارد زیر است:
• نفخ، فشار و درد شکم

• احساس پر بودن غیر طبیعى معده 
بعد از خوردن غذا

• مشکل در غذا خوردن
• افزایش ادرار

• افزایش نیاز به دفع ادرار

دیگر عالیم سرطان تخمدان عبارت 
است از:

• خستگى
• سوء هاضمه

• سوزش سردل
• یبوست
• کمردرد

• قاعدگى نا منظم
• مقاربت دردناك

• درماتومیوزیت (یک بیمارى التهابى 
بثورات  باعث  تواند  مى  که  نادر 

پوستى، ضعف و التهاب عضالت شود)
دالیل  به  است  ممکن  فوق  عالیم 
علت  به  صرفا  و  دهند  رخ  متعددى 
کنند.  نمى  بروز  تخمدان  سرطان 
بسیارى از زنان گاهى یک یا چند یک 

از عالیم فوق را تجربه مى کنند.
این عالیم اغلب موقت هستند  و در 
اکثر مواقع به درمان هاى ساده پاسخ 
عالیم  بروز  علت  اگر  دهند.  مى 
ادامه  عالیم  باشد،  تخمدان  سرطان 
با  موارد،  اغلب  در  و  داشت  خواهد 
رشد تومور عالیم شدید تر مى شوند. 
 اگر براى مدت طوالنى، یکى یا چند 

عالمت فوق را دارید و یا اینکه عالیم 
جدید و غیر معمولى پیدا کردید حتما 

به پزشک مراجعه کنید.

انواع سرطان تخمدان

نوع سلول تشکیل  از سه  ها  تخمدان 
شده اند که هرکدام مى تواند منجر به 

یک نوع سرطان شود.
دیواره  بافت  در  اپیتلیال  تومورهاى   •
آید  مى  وجود  به  ها  تخمدان  بیرونى 
هاى  سرطان  درصد   90 حدود  که 

تخمدان از این نوع هستند.
هاى  سلول  در  استروما  تومورهاى   •
شوند  مى  ایجاد  هورمون  تولیدکننده 
که 7 درصد از سرطان هاى تخمدان 

از این نوع هستند.
در  ژرمینال  هاى  سلول  تومور   •
ایجاد  تولیدکننده تخمک  سلول هاى 
سرطان  از  نوع  این  که  شوند  مى 

نادر است.

کیست تخمدان

و  مایعات  از  تجمعى  تخمدان  کیست 
سطح  یا  و  داخل  در  که  است  هوا 
تخمدان به وجود مى آید. اکثر کیست ها 
به طور طبیعى در زمان تخمک گذارى 
به وجود مى آیند. این کیست ها اغلب 
نفخ  مثل  خفیفى  عالیم  بروز  باعث 
شده و بدون درمان خاصى هم از بین 

مى روند.
سرطانى  تخمدان  هاى  کیست  اکثر 
نیستند و به آن ها کیست خوش خیم 
گفته مى شود. اگرچه، تعداد کمى هم 

مى توانند سرطانى باشند.
کننده  نگران  ها  کیست  وجود  زمانى 
گذارى  تخمک  حال  در  که  شود  مى 
نباشید. تخمک گذارى در زنان بعد از 

یائسگى متوقف مى شود.
اگر کیست تخمدان بعد از یائسگى به 
وجود آید، پزشک براى بررسى بیشتر 
آزمایش هاى بیشترى انجام مى دهد 
تا علت به وجود آمدن کیست ها، به 

از  بعد  و  باشند  بزرگ  اگر  خصوص 
چند ماه از بین نروند را پیدا کند.

عوامل خطرزاى سرطان تخمدان

تخمدان  سرطان  اصلى  علت 
نامشخص است. عوامل زیر مى تواند 

خطر ابتال را افزایش دهند: 
• سابقه خانوادگى سرطان تخمدان

با  مرتبط  هاى  ژن  ژنتیکى  جهش   •
یا   BRCA1 همانند  تخمدان  سرطان 

BRCA2
روده  یا  رحم  سینه،  سرطان  سابقه   •

بزرگ
• چاقى

داروهاى  برخى  از  استفاده  سابقه   •
بارورى یا هورمون درمانى

• عدم باردارى
• آندومتریوز

• سن باال؛ در اکثر موارد سرطان تخمدان 
بعد از یائسگى به وجود مى آید.

ممکن است بدون داشتن عوامل خطر 
هم، شخص به سرطان تخمدان مبتال 
از  هریک  داشتن  چنین،  هم  شود. 
عوامل خطر ذکر شده لزوما به معنى 

ابتال به سرطان تخمدان نیست.

نحوه تشخیص سرطان تخمدان 
چگونه است؟

اگر پزشک این نوع از سرطان را در 
درمان  دهد،  تشخیص  اولیه  مراحل 
آن بسیار راحت تر خواهد بود. اگرچه 
اى  ساده  کار  بیمارى  این  تشخیص 

نیست.
تخمدان ها در داخل حفره شکمى قرار 
وجود  که  است  بعید  بنابراین  دارند، 
طرفى  از  کنید.  احساس  را  تومور 
براى  معمول  تشخیصى  غربالگرى 
نیست.  در دسترس  تخمدان  سرطان 
که  است  مهم  بسیار  دلیل  همین  به 
به  را  مداوم  یا  معمول  غیر  عالیم 

پزشک گزارش دهید.
سرطان  نگران  شما  پزشک  اگر 
تخمدان است، احتماالً معاینه لگنى را 

توصیه مى کند.
انجام معاینه لگنى مى تواند به پزشک 
شما کمک کند تا همه چیز را بررسى 

کند.
است  ممکن  پزشک  چنین،  هم 

آزمایش هاى زیر را نیز انجام دهد:
• سونوگرافى ترانس واژینال

• سى تى اسکن شکمى و لگنى
گیرى  اندازه  جهت  خون  آزمایش   •

سطح آنتى ژن هاى سرطانى
• بیوپسى

مراحل سرطان تخمدان
 

سرطان،  گسترش  میزان  اساس  بر 
که  دهد  تشخیص  تواند  مى  پزشک 
بیمار در کدام مرحله قرار دارد. چهار 
مرحله وجود دارد و هر مرحله شامل 

چند مرحله دیگر است. 

مرحله 1
 

سه  از  تخمدان  سرطان  اول  مرحله 
مرحله تشکیل شده است:

این مرحله سرطان  • مرحله a.1 در 
محدود به یک تخمدان است.

• مرحله b.1 در این مرحله سرطان  
هر دو تخمدان را درگیر مى کند.

• مرحله c.1 در این مرحله سلول هاى 
هم  ها  تخمدان  از  خارج  در  سرطانى 

وجود دارند.

مرحله 2

در مرحله دو، تومور سایر قسمت هاى 
لگن را نیز درگیر کرده است.

مرحله 3 

از  خارج  به  سرطان  مرحله  این  در 
حفره لگنى یعنى حفره شکمى، سیستم 
لنفاوى حفره شکمى و قسمت بیرونى 

کبد و طحال نفوذ کرده است.

مرحله 4

پیدا  متاستاز  سرطان   ،  4 مرحله  در 
حفره   لگنى،  حفره  از  خارج  و  کرده 
حتى  و  آن  لنفاوى  سیستم  و  شکمى 
کبد و ریه ها را نیز درگیر کرده است.

درمان سرطان تخمدان

که  موضوع  این  به  بسته  درمان 
کرده  پیشرفت  حد  چه  تا  سرطان 

باشد، متفاوت است.
یا  دو  شامل  است  ممکن  درمان  این 

چند مورد از موارد زیر باشد:
• شیمى درمانى
• پرتو درمانى

• درمان هدفمند
• هورمون درمانى

• عمل جراحى
جراحى، درمان اصلى سرطان تخمدان 

است. 
تومور  برداشتن  جراحى،  از  هدف 

است.
یا  کامل  برداشتن  یا  هیسترکتومى 
اغلب ضرورى است.  از رحم،  بخشى 
ممکن است پزشک توصیه کند تا هر 
لنفاوى  لوله فالوپ، غدد  دو تخمدان، 
نیز  درگیر  لگنى  بافت  و  مجاور 

برداشته شود.

آیا مى توان از بروز سرطان 
تخمدان پیشگیرى کرد؟

براى  اى  شده  اثبات  راه  هیچ  هنور 
تخمدان  به سرطان  ابتال  حذف خطر 

پیدا نشده است.
با این وجود، روش هایى براى کاهش 

خطر ابتال وجود دارد.
 

عواملى که نشان داده شده مى توانند 
میزان خطر ابتال به سرطان تخمدان را 

کاهش دهند عبارتند از:
• مصرف قرص هاى خوراکى ضد باردارى

• شیردهى

• باردارى
• جراحى روى اندام هاى تولید مثل 
هیسترکتومى)  یا  لوله  بستن  (مانند 

نرخ بقا

نرخ بقا درصد زنانى است که در یک 
توانند  مى  بیمارى  از  خاص  مرحله 
زندگى  را  معینى  هاى  سال  تعداد 
ساله  پنج  بقا  نرخ  مثال،  براى  کنند. 
در  بیمارى  که  است  بیمارانى  درصد 
آن ها در مرحله خاصى تشخیص داده 
شده و بعد از تشخیص پزشک حداقل 

پنج سال زندگى کرده اند.
ترین  شایع  اپیتلیال  تخمدان  سرطان 

نوع سرطان تخمدان است.

بقاى  میزان  آمریکا  سرطان  انجمن 
را  از سرطان تخمدان  نوع  این  نسبى 

به شرح زیر اعالم کرده است: 

مرحله اول: 71 درصد
مرحله دوم: 61 درصد
مرحله سوم: 28 درصد

مرحله چهارم: 19 درصد
 

ابتدایى  زمانى که سرطان در مراحل 
بقا  میزان  شود،  درمان  و  تشخیص 

بیش از 90 درصد خواهد بود.

 
چشم انداز بیمار

 
عوامل  به  شما  انداز  چشم 
مرحله  جمله  از  مختلفى 
تشخیص،  هنگام  در  سرطان 
وضعیت سالمت کلى و میزان 
درمان  به  شما  بدن  پاسخ 

بستگى دارد.
فرد  به  منحصر  سرطان  هر 
سرطان  مرحله  اما  است، 
براى  شاخص  ترین  مهم 

انداز است. تعیین چشم 
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تشخیص
قبل از تشخیص، احتماال پزشک شما 
رژیم  مورد  در  و  کند  مى  معاینه  را 
سابقه  و  مو  از  مراقبت  غذایى، روش 
شما  از  خانوادگى  سابقه  یا  بیمارى 

سواالتى مى پرسد.
ممکن است آزمایش هاى زیر نیز نیاز 

باشد:
. آزمایش خون

. آزمایش کشش. پزشک  به آرامى 
تعدادى از تارهاى موى یک ناحیه از 
سر را مى کشد، تا ببیند چند تار مو 

مى ریزد.

درمان
درمان دارویى: 

اگر ریزش موى شما به علت بیمارى 
بیمارى  آن  درمان  باشد،  اى  زمینه 
خاصى  داروى  اگر  است.  ضرورى 
ممکن  باشد،  شده  مو  ریزش  سبب 
است پزشک براى چند ماه، دستور به 

قطع مصرف دارو بدهد.
مو  ریزش  براى  متداول  داروهاى 

عبارتند از:
. ماینوکسیدیل: شکل مایع، فوم و 
پزشک  نسخه  به  دارو  این  شامپوى 

نیاز ندارد. به طور معمول، براى تاثیر 
و  بار  یک  روزانه  ها  خانم  بیشتر، 
آقایان روزانه دوبار آن را روى پوست 

سر مى مالند. 

ماینوکسیدیل  حاوى  که  محصوالتى 
هستند به رشد مجدد مو یا کند کردن 

سرعت ریزش مو  کمک مى کنند. 

حداقل 6 ماه زمان الزم است تا دارو 
بیشتر  ریزش  از  و  کرده  تاثیر 
موها  مجدد  رشد  و  کند  جلوگیرى 
بودن  موثر  صورت  در  شود.  شروع 
آن  مصرف  به  چنان  هم  باید  دارو، 

ادامه داده شود.

از عوارض جانبى احتمالى ماینوکسیدیل، 
خارش کف سر و رشد موهاى ناخواسته 

در کنار صورت و دست ها است.

.فیناستراید: این دارو نیاز به تجویز 
مورد  آقایان  براى  و  دارد  پزشک 
یک  روزانه  گیرد.  مى  قرار  استفاده 
قرص مصرف مى شود. مقدار ریزش 
این  از  که  آقایان  از  بسیارى  در  مو 
و  شده  کم  اند،  کرده  مصرف  دارو 
نیز  ها  مو  مجدد  رشد  شاهد  برخى 

زمان  ماه  چند  است  ممکن  اند.  بوده 
الزم باشد تا  متوجه تاثیر آن شوید. 
به  باید  دارو  این  تاثیرات  حفظ  براى 

مصرف آن ادامه داده شود.

از جمله عوارض جانبى نادر این دارو 
کاهش میل جنسى و عملکرد جنسى و 
سرطان  به  ابتال  خطر  افزایش 
باردار  که  زنانى  است.  پروستات 
شوند،  باردار  است  ممکن  یا  هستند 
باید از تماس با خرده هاى این قرص 

خوددارى کنند. 

براى  دارو  این  از  .دوتاستراید: 
پروستات  خیم  خوش  بزرگى  درمان 
استفاده مى شود. در حالى که این دارو 
تاییدیه FDA براى درمان ریزش مو را 
براى  آن  از  پزشکان  گاهى  ندارد، 
درمان طاسى با الگوى مردانه استفاده 
مى کنند؛ این دارو شبیه به فیناستراید 
عمل مى کند اما موثر تر از آن است.

ها  آندروژن  ها:  آندروژن  .آنتى 
شامل تستوسترون و سایر هورمون هاى 
توانند سرعت  مردانه هستند که مى 
افزایش  ها  خانم  در  را  مو  ریزش 
به  ماینوکسیدیل  که  زنانى  در  دهند. 

داروى  مصرف   نکند،  کمکى  ها  آن 
ممکن  اسپرینوالکتون  آندروژن  ضد 
براى درمان آلوپسى آندروژنى   است 

تاثیر گذار باشد.

این دارو به خصوص براى زنانى که به 
مبتال  کیستیک  پلى  تخمدان  سندرم 
میزان  که  چرا  است،  موثر  هستند 
بیشتر  افراد  این  در  آندروژن  تولید 

است. 

پزشکان معموالً اسپیرونوالکتون را به 
همراه داروى ضد باردارى خوراکى براى 
زنان در سنین بارورى تجویز مى کنند. 
را  داروها  این  از  که  یکى  (فردى 
مصرف مى کند نباید باردار شود زیرا 
مى تواند باعث ناهنجارى هاى دستگاه 
تناسلى در جنین  پسر شود.)   عوارض 
جانبى احتمالى این دارو شامل افزایش 
وزن، کاهش میل جنسى، افسردگى و 

خستگى است.

.مکمل آهن: کمبود آهن مى تواند 
از جمله دالیل ریزش مو  در برخى از 
طریق  از  پزشک  باشد.  ها  خانم 
آزمایش خون مى تواند سطح آهن را 
آهن  کمبود  فرد  اگر  و  کند  بررسى 

هاى  مکمل  مصرف  با  باشد  داشته 
آهن مى توان از ریزش مو جلوگیرى 

کرد.

که  هایى  مکمل  ها:  مکمل  .سایر 
حاوى ویتامین هاى گروه ب و برخى 
هستند  سیستین  مثل  ها  اسید  آمینو 
و  رشد  به کاهش ریزش  توانند  مى 

مجدد مو کمک کنند.

درمان هاى غیر جراحى
از  غنى  پالسماى  یا  پى:  آر  .پى 
پالکت، براى درمان ریزش مو، شامل 
مقدارى  ابتدا  باشد؛  مى  مرحله  سه 
سپس،  مى شود.  فردگرفته  از  خون 
نام  به  دستگاهى  درون  خون  نمونه  
سانتریفیوژ قرار مى گیرد و پالکت ها 
پوست  در  سپس  و  شده   جداسازى 

سر تزریق مى شود.

رشد  پى،  آر  پى  رسد  مى   نظر  به 
طبیعى مو ها را تحریک مى کند و با 
تامین خون بیشتر براى فولیکول ها و 
افزایش ضخامت مو، روند رشد مو را 

حفظ مى کند. 

استفاده از پى آر پى براى برخى افراد 
ممنوع است: 

رقیق  مصرف  حال  در  که  .افرادى 
کننده هاى خون هستند،

.افرادى که زیاد سیگار مى کشند، 
.افراد مبتال به عفونت حاد یا مزمن، 

.افراد مبتال به سرطان، 
پالکتى  عملکرد  اختالل  که  .افرادى 

دارند،
.افرادى که کمبود پالکت دارند.

.مزوتراپى: عالوه بر درمان چین و 

هاى  چربى  بردن  بین  از  و  چروك 
درمان  براى  مزوتراپى  از  ناخواسته، 
به  شود.  مى  استفاده  نیز  مو  ریزش 
طبیعى  هاى  عصاره  روش  این  کمک 
گیاهان، ویتامین ها یا داروهایى مانند 
به  را  ماینوکسیدیل  و  فیناستراید 
داخل پوست سر تزریق مى کنند که 
فرد  هر  براى  استفاده  مورد  محلول 

متفاوت است. 

مزوتراپى عدم تعادل هورمونى در داخل 
و اطراف فولیکول را تصحیح مى کند؛ 
مواد مغذى را به مو مى رساند و گردش 

خون را تقویت مى کند.

عمل جراحى کاشت مو
در رایج ترین نوع ریزش موى دائمى، 
فقط قسمت باالى سر تحت تأثیر قرار 

مى گیرد. 

از طریق کاشت مو یا جراحى ترمیمى 
موهاى  از  را  نتیجه  بهترین  توان  مى 

باقى مانده گرفت.

در طى یک عمل کاشت مو، موها از 
برداشته  دارد،  مو  که  سر  از  بخشى 
مى شود و در نقاطى که مویى وجود 

ندارد پیوند زده مى شود. 

براى این عمل نیازى به بسترى شدن 
دلیل  به  اما  نیست،  بیمارستان  در 
و  بخش  آرام  از  بودن،   دردناك 

مسکن استفاده مى شود. 

خونریزى،  شامل  احتمالى  خطرات 
کبودى، التهاب و عفونت است. براى 
نتیجه مطلوب ممکن است به بیش از 
در  باشد.  نیاز  جراحى  عمل  یک 
وجود  با  ارثى  موى  ریزش  نهایت،  
خواهد  پیشرفت  هم  جراحى  عمل 

کرد.

در شماره قبل مجله سالم سالمت در مورد انواع ریزش مو و 
علل آن توضیح دادیم. در این شماره به راه هاى تشخیص و 

درمان ریزش مو مى پردازیم.



تشخیص
قبل از تشخیص، احتماال پزشک شما 
رژیم  مورد  در  و  کند  مى  معاینه  را 
سابقه  و  مو  از  مراقبت  غذایى، روش 
شما  از  خانوادگى  سابقه  یا  بیمارى 

سواالتى مى پرسد.
ممکن است آزمایش هاى زیر نیز نیاز 

باشد:
. آزمایش خون

. آزمایش کشش. پزشک  به آرامى 
تعدادى از تارهاى موى یک ناحیه از 
سر را مى کشد، تا ببیند چند تار مو 

مى ریزد.

درمان
درمان دارویى: 

اگر ریزش موى شما به علت بیمارى 
بیمارى  آن  درمان  باشد،  اى  زمینه 
خاصى  داروى  اگر  است.  ضرورى 
ممکن  باشد،  شده  مو  ریزش  سبب 
است پزشک براى چند ماه، دستور به 

قطع مصرف دارو بدهد.
مو  ریزش  براى  متداول  داروهاى 

عبارتند از:
. ماینوکسیدیل: شکل مایع، فوم و 
پزشک  نسخه  به  دارو  این  شامپوى 

نیاز ندارد. به طور معمول، براى تاثیر 
و  بار  یک  روزانه  ها  خانم  بیشتر، 
آقایان روزانه دوبار آن را روى پوست 

سر مى مالند. 

ماینوکسیدیل  حاوى  که  محصوالتى 
هستند به رشد مجدد مو یا کند کردن 

سرعت ریزش مو  کمک مى کنند. 

حداقل 6 ماه زمان الزم است تا دارو 
بیشتر  ریزش  از  و  کرده  تاثیر 
موها  مجدد  رشد  و  کند  جلوگیرى 
بودن  موثر  صورت  در  شود.  شروع 
آن  مصرف  به  چنان  هم  باید  دارو، 

ادامه داده شود.

از عوارض جانبى احتمالى ماینوکسیدیل، 
خارش کف سر و رشد موهاى ناخواسته 

در کنار صورت و دست ها است.

.فیناستراید: این دارو نیاز به تجویز 
مورد  آقایان  براى  و  دارد  پزشک 
یک  روزانه  گیرد.  مى  قرار  استفاده 
قرص مصرف مى شود. مقدار ریزش 
این  از  که  آقایان  از  بسیارى  در  مو 
و  شده  کم  اند،  کرده  مصرف  دارو 
نیز  ها  مو  مجدد  رشد  شاهد  برخى 

زمان  ماه  چند  است  ممکن  اند.  بوده 
الزم باشد تا  متوجه تاثیر آن شوید. 
به  باید  دارو  این  تاثیرات  حفظ  براى 

مصرف آن ادامه داده شود.

از جمله عوارض جانبى نادر این دارو 
کاهش میل جنسى و عملکرد جنسى و 
سرطان  به  ابتال  خطر  افزایش 
باردار  که  زنانى  است.  پروستات 
شوند،  باردار  است  ممکن  یا  هستند 
باید از تماس با خرده هاى این قرص 

خوددارى کنند. 

براى  دارو  این  از  .دوتاستراید: 
پروستات  خیم  خوش  بزرگى  درمان 
استفاده مى شود. در حالى که این دارو 
تاییدیه FDA براى درمان ریزش مو را 
براى  آن  از  پزشکان  گاهى  ندارد، 
درمان طاسى با الگوى مردانه استفاده 
مى کنند؛ این دارو شبیه به فیناستراید 
عمل مى کند اما موثر تر از آن است.

ها  آندروژن  ها:  آندروژن  .آنتى 
شامل تستوسترون و سایر هورمون هاى 
توانند سرعت  مردانه هستند که مى 
افزایش  ها  خانم  در  را  مو  ریزش 
به  ماینوکسیدیل  که  زنانى  در  دهند. 

داروى  مصرف   نکند،  کمکى  ها  آن 
ممکن  اسپرینوالکتون  آندروژن  ضد 
براى درمان آلوپسى آندروژنى   است 

تاثیر گذار باشد.

این دارو به خصوص براى زنانى که به 
مبتال  کیستیک  پلى  تخمدان  سندرم 
میزان  که  چرا  است،  موثر  هستند 
بیشتر  افراد  این  در  آندروژن  تولید 

است. 

پزشکان معموالً اسپیرونوالکتون را به 
همراه داروى ضد باردارى خوراکى براى 
زنان در سنین بارورى تجویز مى کنند. 
را  داروها  این  از  که  یکى  (فردى 
مصرف مى کند نباید باردار شود زیرا 
مى تواند باعث ناهنجارى هاى دستگاه 
تناسلى در جنین  پسر شود.)   عوارض 
جانبى احتمالى این دارو شامل افزایش 
وزن، کاهش میل جنسى، افسردگى و 

خستگى است.

.مکمل آهن: کمبود آهن مى تواند 
از جمله دالیل ریزش مو  در برخى از 
طریق  از  پزشک  باشد.  ها  خانم 
آزمایش خون مى تواند سطح آهن را 
آهن  کمبود  فرد  اگر  و  کند  بررسى 

هاى  مکمل  مصرف  با  باشد  داشته 
آهن مى توان از ریزش مو جلوگیرى 

کرد.

که  هایى  مکمل  ها:  مکمل  .سایر 
حاوى ویتامین هاى گروه ب و برخى 
هستند  سیستین  مثل  ها  اسید  آمینو 
و  رشد  به کاهش ریزش  توانند  مى 

مجدد مو کمک کنند.

درمان هاى غیر جراحى
از  غنى  پالسماى  یا  پى:  آر  .پى 
پالکت، براى درمان ریزش مو، شامل 
مقدارى  ابتدا  باشد؛  مى  مرحله  سه 
سپس،  مى شود.  فردگرفته  از  خون 
نام  به  دستگاهى  درون  خون  نمونه  
سانتریفیوژ قرار مى گیرد و پالکت ها 
پوست  در  سپس  و  شده   جداسازى 

سر تزریق مى شود.

رشد  پى،  آر  پى  رسد  مى   نظر  به 
طبیعى مو ها را تحریک مى کند و با 
تامین خون بیشتر براى فولیکول ها و 
افزایش ضخامت مو، روند رشد مو را 

حفظ مى کند. 

استفاده از پى آر پى براى برخى افراد 
ممنوع است: 

رقیق  مصرف  حال  در  که  .افرادى 
کننده هاى خون هستند،

.افرادى که زیاد سیگار مى کشند، 
.افراد مبتال به عفونت حاد یا مزمن، 

.افراد مبتال به سرطان، 
پالکتى  عملکرد  اختالل  که  .افرادى 

دارند،
.افرادى که کمبود پالکت دارند.

.مزوتراپى: عالوه بر درمان چین و 

هاى  چربى  بردن  بین  از  و  چروك 
درمان  براى  مزوتراپى  از  ناخواسته، 
به  شود.  مى  استفاده  نیز  مو  ریزش 
طبیعى  هاى  عصاره  روش  این  کمک 
گیاهان، ویتامین ها یا داروهایى مانند 
به  را  ماینوکسیدیل  و  فیناستراید 
داخل پوست سر تزریق مى کنند که 
فرد  هر  براى  استفاده  مورد  محلول 

متفاوت است. 

مزوتراپى عدم تعادل هورمونى در داخل 
و اطراف فولیکول را تصحیح مى کند؛ 
مواد مغذى را به مو مى رساند و گردش 

خون را تقویت مى کند.

عمل جراحى کاشت مو
در رایج ترین نوع ریزش موى دائمى، 
فقط قسمت باالى سر تحت تأثیر قرار 

مى گیرد. 

از طریق کاشت مو یا جراحى ترمیمى 
موهاى  از  را  نتیجه  بهترین  توان  مى 

باقى مانده گرفت.

در طى یک عمل کاشت مو، موها از 
برداشته  دارد،  مو  که  سر  از  بخشى 
مى شود و در نقاطى که مویى وجود 

ندارد پیوند زده مى شود. 

براى این عمل نیازى به بسترى شدن 
دلیل  به  اما  نیست،  بیمارستان  در 
و  بخش  آرام  از  بودن،   دردناك 

مسکن استفاده مى شود. 

خونریزى،  شامل  احتمالى  خطرات 
کبودى، التهاب و عفونت است. براى 
نتیجه مطلوب ممکن است به بیش از 
در  باشد.  نیاز  جراحى  عمل  یک 
وجود  با  ارثى  موى  ریزش  نهایت،  
خواهد  پیشرفت  هم  جراحى  عمل 

کرد.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hair-loss/diagnosis-treatment/drc-20372932
https://www.healthline.com/health/mesotherapy
https://www.healthline.com/health/prp-for-hair-loss#risks
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4 2

رشد مو زائد

قاعدگى هاى نامنظم

افزایش وزن

خواب آلودگى

1

کدام یک از موارد زیر از عالیم بیمارى سندرم تخمدان پلى کیستیک نمى باشد؟

شهریور

500

ماه پیش را

هر ماه به قید قرعه به دو نفر از افرادى که پـاسخ صحیح را ارسال کننـد 
یک کارت هدیه 500 هزار تومانى تقدیم مى شود. نام برنده هاى مسابقه



19    شهریور  /



    / شهریور20

پسوریازیس چیست؟

پسوریازیس یک بیمارى مزمن خود ایمنى 
است که باعث رشد سریع سلول هاى 
پوستى مى شود. این سلول ها باعث پوسته 

پوسته شدن سطح پوست مى شوند.

پوستى  هاى  سلول  این  شدن  انباشته 
جدید روى یکدیگر سبب ایجاد ضایعات 
ضخیم و فلس مانند روى سطح پوست 

مى شود که ”پالك“ نام دارند.

التهاب و قرمزى فلس ها یکى از نشانه هاى 
باشد.  مى  بیمارى  این  رایج  بسیار 
مقیاس هاى پسوریاتیک معمولى به رنگ 
صورت  در  و  است  اى  نقره  و  سفید 
پیشرفت بیمارى لکه هاى ضخیم و قرمز 
ایجاد مى شود. بعضى اوقات ، این فلس ها 
خونریزى  به  منجر  و  خورده  ترك 

مى شوند.

پسوریازیس نتیجه فرایند تولید سریع 
پوست است. به طور معمول، سلول هاى 
پوستى در اعماق پوست رشد مى کنند و 
به آرامى به سطح مى رسند و سرانجام 
ریزش مى کنند. چرخه زندگى معمولى 

یک سلول پوستى یک ماه است. 

در مبتالیان به پسوریازیس، این فرایند 
روز  چند  طى  فقط  است  ممکن  تولید 
اتفاق بیفتد. به همین دلیل سلول هاى 
پوستى قبلى وقت ندارند تا ریزش پیدا 
کنند. این تولید بیش از حد سریع منجر 

به ایجاد فلس هاى پوستى مى شود.

فلس ها یا پالك ها به طور معمول روى 
شکل  زانو  و  آرنج  مانند  مفاصل، 
مى گیرند. آن ها ممکن است در هر 

نقطه از بدن ایجاد شوند، از جمله:
.  دست ها

.   پا
. گردن

.  پوست سر
.  صورت

انواع کمترى از پسوریازیس، ناخن ها، 
دهان و نواحى اطراف دستگاه تناسلى را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.

عالیم  بروز  با  معموالً  پسوریازیس 
دیگرى نیز همراه است؛

از جمله:
. دیابت نوع 2

. بیمارى التهابى روده
.  بیمارى قلبى

. آرتریت پسوریاتیک
.  اضطراب
.  افسردگى 

پسوریازیس  باعث  عواملى  چه 
مى شود؟

مطلع  قطعى  به صورت  هنوز  پزشکان 
نیستند که علت این بیمارى چیست. 

با این حال، طى چندین دهه تحقیقات، 
یک ایده کلى در مورد دو عامل محتمل 

است: ژنتیک و نقص در سیستم ایمنى.

انواع مختلف پسوریازیس و عالیم 
آن چگونه است؟

• پسوریازیس پالکى

نوع  ترین  شایع  پالکى  پسوریازیس 
مى باشد. این نوع پسوریازیس در 80 تا 
90درصد مبتـالیان به پسوریازیس دیده 

مى شود، پسوریازیس پالکى اغلب همراه 
با نشانه هاى زیر است:

.  پوسته هاى ضخیم که از سطح 
و  شوند  مى  جدا  پوست 

پالك نامیده مى شوند.
.  برخى پالك ها 
اى  پوسته  با 
اى  نقره  سفید- 
نازك  و  خشک 
پوشانده شده اند.

.  اندازه پالك ها 
متفاوت است.

اوقات  گاهى   .
پالك هاى مشابه به 

یکدیگر مى پیوندند و 
پــالك  تــشــکیل 

بزرگترى مى دهند.
.  پالك ها معموال روى 
کف سر، آرنج ها، زانوها 

دیده  کمر  پایین  یا 
مى شوند. 

• پسوریازیس خالدار یا 
پسـوریازیس قطره اى

وقتى فردى مبتال به این 
پسوریازیس  نوع 

اغلب،  شود،  مى 
ناگهانى،  کامال 

هاى  برآمدگى 
کوچکى  بسیار 

او  پوست  روى 
ظاهر مى شوند.

ها  برآمدگى  این 
ناحیه وسیعى از پوست تنه بدن، پاها و 
بازو ها را درگیر مى کنند. گاهى اوقات 

پوست  ها روى  برآمدگى  ممکن است 
صورت، کف سر و گوش ها نیز ایجاد 

شوند. 

صرف نظر از محل ایجاد آن ها، رایج ترین 
پسوریازیس  هاى  برآمدگى  ویژگى 

خالدار عبارتند از:
. کوچک و فلس مانند

.  به رنگ قرمز متمایل به صورتى
.  موقت بودن، بدان معنا که چند هفته یا 
چند ماه پس از ظاهر شدن، بدون هیچ 
روند.  بین مى  از  به خود  درمانى خود 

پسوریازیس خالدار، پس از آن که از بین 
این  علت  نمى شود،  ایجاد  دیگر  رفت 

مسئله هنوز مشخص نیست.

و  کودکان  در  خالدار  پسوریازیس 
مثل  هایى  عفونت  به  مبتال  نوجوانان 
عفونت هاى استرپتوکوکى شایع تر است.

• پسوریازیس معکوس

این نوع پسوریازیس در مناطقى از بدن 
دیده مى شود که پوست به هم مى چسبد، 

مثل زیر بغل، ناحیه تناسلى و خط باسن، 
در مناطقى که پسوریازیس معکوس ظاهر 

شود، نشانه هاى زیر مشهود است:
.  ضایعات نارس قرمز و صاف

.  ممکن است برخى ضایعات کوچک با 
یک پوشش نقره اى سفید پوشانده شده 

باشند.
مناطق  در  ناراحتى  و  درد  احساس   .

درگیر پوست

• پسوریازیس پوسچوالر

درست است که مایع داخل این جوش هاى 
سفید عفونى به نظر مى رسند، اما این طور 
هیچ  حاوى  ها  چرکدانه  این  نیست. 
باکترى یا عامل دیگرى نیستند که باعث 

گسترش عفونت شود.

مناطق مبتال به پسوریازیس پوسچوالر 
داراى عالیم زیر هستند:

. قرمزى و تورم پوست که روى آن ها 
چـرکدانـه هاى کوچـک سفیـد دیده 

مى شود.
.  احساس درد و ناراحتى بسیار شدید در 

مناطق درگیر پوست
. گـاهى اوقـات چرکـدانه ها خشـک 
مى شوند و روى آن ها نقاط قهوه اى 

رنگ ظاهر مى شود.

• پسوریازیس ناخن

تغییرات  سبب  که  ناخن  پسوریازیس 
ناخن هاى دست و پا مى شود مى تواند 
در افراد مبتال به هر نوع پسوریازیس 

ظاهر شود.

تقریبا نیمى از افراد مبتال به پسوریازیس 
هاى  نشانه  ظهور  متوجه  پالکى، 
پسوریازیس روى ناخن هاى دست خود 

نیز مى شوند.

عالیم پسوریازیس ناخن عبارت اند از:

روى  کوچک  هاى  فرورفتگى  ایجاد   .

ناخن ها (که حفره ناخن نامیده مى شوند)
. رنگ زیر یک یا چند ناخن به سفید، 

زرد یا قهوه اى تغییر مى کند.

.  ناخن ها خشن و شکننده مى شوند.
.   در برخى افراد ناخن از بستر خود جدا 

مى شود.
. تجمع سلول هاى پوستى زیر یک یا 
همین  و  یابد  مى  افزایش  ناخن  چند 
مسئله سبب جدا شدن ناخن از بستر 

خود مى شود.

ها  ناخن  از  مراقبت درست  و  درمان 
مى تواند در کنترل پسوریازیس ناخن 

موثر باشد.

• پسوریازیس اریترودرمیک

این نوع پسوریازیس که بسیار خطرناك 
به  نیاز  است،  حیات  کننده  تهدید  و 
فرد  دارد.  پوست  فورى  هاى  مراقبت 
اریترودرمیک  پسوریازیس  به  مبتال 

متوجه عالیم زیر مى شود:
حالت  بدن  نواحى  اغلب  پوست   .

سوختگى دارد.
. تب و لرز شدید و احساس ضعف و 

بیمارى
. ضعف عضالنى، ضربان سریع نبض و 

خارش شدید پوست

نوع  این  به  مبتال  که  افرادى  بیشتر 
دچار  از  قبل  شوند،  مى  پسوریازیس 
شدن به پسوریازیس اریترودرمیک به 
مبتال  پسوریازیس  دیگر  انواع  از  یکى 
عالیم  شدن  ظاهر  از  قبل  اند.  بوده 
پسوریازیس اریترودرمیک، فرد متوجه 
تشدید عالیم پسوریازیس و عدم پاسخ 

به درمان مى شود.

• آرتریت پسوریازیس
زمانیکه پسوریازیس مفصل ها را درگیر 
کند، سبب ایجاد بیمارى مى شود که به 

آرتریت پسوریازیس معروف است.

به  مبتال  افراد  در  مفاصل  به  توجه 
پسوریازیس ضرورى است. بعضى افراد 
مبتال به پسوریازیس، دچار نوعى آرتریت 
آرتریت مى شوند.  پسوریاتریک  نام  به 
احتمال بروز این مشکل در افراد مبتال به 

پسوریازیس شدید، بیشتر است.

پسوریاتیک،  آرتریت  ابتداى شیوع  در 
عالیم بسیار خفیف هستند و عبارتند از:

به  مفاصل،  شدن  حساس  و  التهاب   .
خصوص مفصل هاى انگشتان و پنجه پا

.  احساس درد در پاشنه پا
.  تورم پشت پا، درست باالى پاشنه پا

.  خشکى و سفت شدن مفاصل در اول 
صبح که معموال در طول روز از بین مى رود.

مانند  نیز  پسوریاتیک  آرتریت 
پسوریازیس، درمانى ندارد. البته مراقبت 
تشدید  مانع  تواند  مى  دارو  مصرف  و 
عالیم بیمارى شود که بسیار مهم است. 
پسوریاتیک  آرتریت  پیشرفت  چراکه 
فرد  کارافتادگى  از  به  منجر  تواند  مى 

شود.

آیا پسوریازیس مسرى است؟

بیمارى پسوریازیس مسرى نیست. شما 
نمى توانید وضعیت پوستى را از شخصى 
یک  لمس  کنید.  منتقل  دیگر  فرد  به 
ضایعه پسوریاتیک  شخص دیگر باعث 
نمى شود که شما به این بیمارى مبتال 

شوید.

دکترالهام یوسفى (داروساز)



پسوریازیس چیست؟

پسوریازیس یک بیمارى مزمن خود ایمنى 
است که باعث رشد سریع سلول هاى 
پوستى مى شود. این سلول ها باعث پوسته 

پوسته شدن سطح پوست مى شوند.

پوستى  هاى  سلول  این  شدن  انباشته 
جدید روى یکدیگر سبب ایجاد ضایعات 
ضخیم و فلس مانند روى سطح پوست 

مى شود که ”پالك“ نام دارند.

التهاب و قرمزى فلس ها یکى از نشانه هاى 
باشد.  مى  بیمارى  این  رایج  بسیار 
مقیاس هاى پسوریاتیک معمولى به رنگ 
صورت  در  و  است  اى  نقره  و  سفید 
پیشرفت بیمارى لکه هاى ضخیم و قرمز 
ایجاد مى شود. بعضى اوقات ، این فلس ها 
خونریزى  به  منجر  و  خورده  ترك 

مى شوند.

پسوریازیس نتیجه فرایند تولید سریع 
پوست است. به طور معمول، سلول هاى 
پوستى در اعماق پوست رشد مى کنند و 
به آرامى به سطح مى رسند و سرانجام 
ریزش مى کنند. چرخه زندگى معمولى 

یک سلول پوستى یک ماه است. 

در مبتالیان به پسوریازیس، این فرایند 
روز  چند  طى  فقط  است  ممکن  تولید 
اتفاق بیفتد. به همین دلیل سلول هاى 
پوستى قبلى وقت ندارند تا ریزش پیدا 
کنند. این تولید بیش از حد سریع منجر 

به ایجاد فلس هاى پوستى مى شود.

فلس ها یا پالك ها به طور معمول روى 
شکل  زانو  و  آرنج  مانند  مفاصل، 
مى گیرند. آن ها ممکن است در هر 

نقطه از بدن ایجاد شوند، از جمله:
.  دست ها

.   پا
. گردن

.  پوست سر
.  صورت

انواع کمترى از پسوریازیس، ناخن ها، 
دهان و نواحى اطراف دستگاه تناسلى را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.

عالیم  بروز  با  معموالً  پسوریازیس 
دیگرى نیز همراه است؛

از جمله:
. دیابت نوع 2

. بیمارى التهابى روده
.  بیمارى قلبى

. آرتریت پسوریاتیک
.  اضطراب
.  افسردگى 

پسوریازیس  باعث  عواملى  چه 
مى شود؟

مطلع  قطعى  به صورت  هنوز  پزشکان 
نیستند که علت این بیمارى چیست. 

با این حال، طى چندین دهه تحقیقات، 
یک ایده کلى در مورد دو عامل محتمل 

است: ژنتیک و نقص در سیستم ایمنى.

انواع مختلف پسوریازیس و عالیم 
آن چگونه است؟

• پسوریازیس پالکى

نوع  ترین  شایع  پالکى  پسوریازیس 
مى باشد. این نوع پسوریازیس در 80 تا 
90درصد مبتـالیان به پسوریازیس دیده 

مى شود، پسوریازیس پالکى اغلب همراه 
با نشانه هاى زیر است:

.  پوسته هاى ضخیم که از سطح 
و  شوند  مى  جدا  پوست 

پالك نامیده مى شوند.
.  برخى پالك ها 
اى  پوسته  با 
اى  نقره  سفید- 
نازك  و  خشک 
پوشانده شده اند.

.  اندازه پالك ها 
متفاوت است.

اوقات  گاهى   .
پالك هاى مشابه به 

یکدیگر مى پیوندند و 
پــالك  تــشــکیل 

بزرگترى مى دهند.
.  پالك ها معموال روى 
کف سر، آرنج ها، زانوها 

دیده  کمر  پایین  یا 
مى شوند. 

• پسوریازیس خالدار یا 
پسـوریازیس قطره اى

وقتى فردى مبتال به این 
پسوریازیس  نوع 

اغلب،  شود،  مى 
ناگهانى،  کامال 

هاى  برآمدگى 
کوچکى  بسیار 

او  پوست  روى 
ظاهر مى شوند.

ها  برآمدگى  این 
ناحیه وسیعى از پوست تنه بدن، پاها و 
بازو ها را درگیر مى کنند. گاهى اوقات 

پوست  ها روى  برآمدگى  ممکن است 
صورت، کف سر و گوش ها نیز ایجاد 

شوند. 

صرف نظر از محل ایجاد آن ها، رایج ترین 
پسوریازیس  هاى  برآمدگى  ویژگى 

خالدار عبارتند از:
. کوچک و فلس مانند

.  به رنگ قرمز متمایل به صورتى
.  موقت بودن، بدان معنا که چند هفته یا 
چند ماه پس از ظاهر شدن، بدون هیچ 
روند.  بین مى  از  به خود  درمانى خود 

پسوریازیس خالدار، پس از آن که از بین 
این  علت  نمى شود،  ایجاد  دیگر  رفت 

مسئله هنوز مشخص نیست.

و  کودکان  در  خالدار  پسوریازیس 
مثل  هایى  عفونت  به  مبتال  نوجوانان 
عفونت هاى استرپتوکوکى شایع تر است.

• پسوریازیس معکوس

این نوع پسوریازیس در مناطقى از بدن 
دیده مى شود که پوست به هم مى چسبد، 

مثل زیر بغل، ناحیه تناسلى و خط باسن، 
در مناطقى که پسوریازیس معکوس ظاهر 

شود، نشانه هاى زیر مشهود است:
.  ضایعات نارس قرمز و صاف

.  ممکن است برخى ضایعات کوچک با 
یک پوشش نقره اى سفید پوشانده شده 

باشند.
مناطق  در  ناراحتى  و  درد  احساس   .

درگیر پوست

• پسوریازیس پوسچوالر

درست است که مایع داخل این جوش هاى 
سفید عفونى به نظر مى رسند، اما این طور 
هیچ  حاوى  ها  چرکدانه  این  نیست. 
باکترى یا عامل دیگرى نیستند که باعث 

گسترش عفونت شود.

مناطق مبتال به پسوریازیس پوسچوالر 
داراى عالیم زیر هستند:

. قرمزى و تورم پوست که روى آن ها 
چـرکدانـه هاى کوچـک سفیـد دیده 

مى شود.
.  احساس درد و ناراحتى بسیار شدید در 

مناطق درگیر پوست
. گـاهى اوقـات چرکـدانه ها خشـک 
مى شوند و روى آن ها نقاط قهوه اى 

رنگ ظاهر مى شود.

• پسوریازیس ناخن

تغییرات  سبب  که  ناخن  پسوریازیس 
ناخن هاى دست و پا مى شود مى تواند 
در افراد مبتال به هر نوع پسوریازیس 

ظاهر شود.

تقریبا نیمى از افراد مبتال به پسوریازیس 
هاى  نشانه  ظهور  متوجه  پالکى، 
پسوریازیس روى ناخن هاى دست خود 

نیز مى شوند.

عالیم پسوریازیس ناخن عبارت اند از:

روى  کوچک  هاى  فرورفتگى  ایجاد   .

ناخن ها (که حفره ناخن نامیده مى شوند)
. رنگ زیر یک یا چند ناخن به سفید، 

زرد یا قهوه اى تغییر مى کند.

.  ناخن ها خشن و شکننده مى شوند.
.   در برخى افراد ناخن از بستر خود جدا 

مى شود.
. تجمع سلول هاى پوستى زیر یک یا 
همین  و  یابد  مى  افزایش  ناخن  چند 
مسئله سبب جدا شدن ناخن از بستر 

خود مى شود.

ها  ناخن  از  مراقبت درست  و  درمان 
مى تواند در کنترل پسوریازیس ناخن 

موثر باشد.

• پسوریازیس اریترودرمیک

این نوع پسوریازیس که بسیار خطرناك 
به  نیاز  است،  حیات  کننده  تهدید  و 
فرد  دارد.  پوست  فورى  هاى  مراقبت 
اریترودرمیک  پسوریازیس  به  مبتال 

متوجه عالیم زیر مى شود:
حالت  بدن  نواحى  اغلب  پوست   .

سوختگى دارد.
. تب و لرز شدید و احساس ضعف و 

بیمارى
. ضعف عضالنى، ضربان سریع نبض و 

خارش شدید پوست

نوع  این  به  مبتال  که  افرادى  بیشتر 
دچار  از  قبل  شوند،  مى  پسوریازیس 
شدن به پسوریازیس اریترودرمیک به 
مبتال  پسوریازیس  دیگر  انواع  از  یکى 
عالیم  شدن  ظاهر  از  قبل  اند.  بوده 
پسوریازیس اریترودرمیک، فرد متوجه 
تشدید عالیم پسوریازیس و عدم پاسخ 

به درمان مى شود.

• آرتریت پسوریازیس
زمانیکه پسوریازیس مفصل ها را درگیر 
کند، سبب ایجاد بیمارى مى شود که به 

آرتریت پسوریازیس معروف است.

به  مبتال  افراد  در  مفاصل  به  توجه 
پسوریازیس ضرورى است. بعضى افراد 
مبتال به پسوریازیس، دچار نوعى آرتریت 
آرتریت مى شوند.  پسوریاتریک  نام  به 
احتمال بروز این مشکل در افراد مبتال به 

پسوریازیس شدید، بیشتر است.

پسوریاتیک،  آرتریت  ابتداى شیوع  در 
عالیم بسیار خفیف هستند و عبارتند از:

به  مفاصل،  شدن  حساس  و  التهاب   .
خصوص مفصل هاى انگشتان و پنجه پا

.  احساس درد در پاشنه پا
.  تورم پشت پا، درست باالى پاشنه پا

.  خشکى و سفت شدن مفاصل در اول 
صبح که معموال در طول روز از بین مى رود.

مانند  نیز  پسوریاتیک  آرتریت 
پسوریازیس، درمانى ندارد. البته مراقبت 
تشدید  مانع  تواند  مى  دارو  مصرف  و 
عالیم بیمارى شود که بسیار مهم است. 
پسوریاتیک  آرتریت  پیشرفت  چراکه 
فرد  کارافتادگى  از  به  منجر  تواند  مى 

شود.

آیا پسوریازیس مسرى است؟

بیمارى پسوریازیس مسرى نیست. شما 
نمى توانید وضعیت پوستى را از شخصى 
یک  لمس  کنید.  منتقل  دیگر  فرد  به 
ضایعه پسوریاتیک  شخص دیگر باعث 
نمى شود که شما به این بیمارى مبتال 

شوید.

انباشته شدن این سلول هاى 
یکدیگر  روى  جدید  پوستى 
سبب ایجاد ضایعات ضخیم و 
فلس مانند روى سطح پوست 
نام  ”پالك“  که  شود  مى 

دارند.
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کیستیک  پلى  تخمدان  سندرم 
(PCOS)  یک بیمارى است که روى 
سطح هورمون هاى زنانه تاثیر مى گذارد.

زنان مبتال به این سندرم هورمون هاى 
مردانه بیشترى تولید مى کنند، همین 
ها  هورمون  میزان  در  تعادل  عدم 
قاعدگى  سیکل  افتادن  عقب  سبب 
شده و حاملگى براى آن ها دشوار تر 

مى شود.
باعث  کیستیک  پلى  تخمدان  سندرم 
رشد موهاى زائد در صورت و بدن و 
طاسى مى شود. هم چنین، در  مدت 
طوالنى مى تواند فرد را مستعد ابتال 
به بیمارى هاى قلبى- عروقى و دیابت 

کند.

 باردارى و سندرم تخمدان
پلى کیستیک

باعث  کیستیک  پلى  تخمدان  سندرم 
ایجاد اختالل در چرخه قاعدگى شده و 

باردارى با دشوارى صورت مى گیرد. 
 PCO بیماران  تا 80 درصد  بین 70 
در  چنین  هم  دارند؛  بارورى  مشکل 
نیز  باردارى  عوارض  خطر  افراد  این 

افزایش مى یابد.
احتمال زایمان زودرس در زنان مبتال 
است.  بیشتر  برابر  دو  این سندرم  به 
آن ها هم چنین در معرض خطر سقط 
جنین، فشار خون باال و دیابت حاملگى 

نیز قرار دارند.

سندرم  به  مبتال  زنان  حال،  این  با 
از  استفاده  با  کیستیک  پلى  تخمدان 
بارورى که باعث  روش هاى درمانى 
بهبود تخمک گذارى مى شوند، باردار 

مى شوند.

هم  خون  قند  کاهش  و  وزن  کاهش 
را  سالم  باردارى  شانس  تواند  مى 

بخشد. بهبود 

نکاتى در مورد رژیم غذایى و 
سبک زندگى براى درمان 

سندرم تخمدان پلى کیستیک

درمان این سندرم معموالً با تغییر در 
شیوه زندگى مانند کاهش وزن، رژیم 
غذایى سالم و ورزش شروع مى شود.

از دست دادن فقط 5 تا 10 درصد از 
چرخه  تنظیم  به  تواند  مى  بدن  وزن 
بیمارى  این  عالیم  بهبود  و  قاعدگى 

کمک کند.
کاهش وزن هم چنین مى تواند باعث 
بهبود سطح کلسترول، کاهش انسولین 
و کاهش خطر بیمارى هاى قلبى-عروقى  

و دیابت شود.
به  که  غذایى  رژیم  هر  از  توانید  مى 
کند  مى  کمک  وزن  درکاهش  شما 

استفاده کنید.
با این حال، برخى از رژیم هاى غذایى 
به  نسبت  هایى  مزیت  است  ممکن 

سایرین داشته باشد.
مطالعات انجام شده در مورد رژیم هاى 
غذایى مناسب براى این سندرم نشان 
و  وزن  کاهش  براى  که  است  داده 
که  هایى  رژیم  انسولین،  کاهش 

کربوهیدرات کمترى دارند موثرتر هستند.
رژیم غذایى با شاخص قندى پایین که 
بیشتر سهم کربوهیدراتش را از میوه، 
دریافت  کامل  غالت  و  سبزیجات 
کاهش  رژیم  یک  از   بهتر  کند  مى 
وزن معمولى مى تواند چرخه قاعدگى 

را تنظیم کند.
که  است  داده  نشان  مطالعات  برخى 
حداقل سه روز در هفته و هر بار 30 
به  تواند  مى  مالیم  ورزش  دقیقه 
کاهش وزن در زنان مبتال به سندرم 
کند.  کمک  کیستیک  پلى  تخمدان 
باعث  ورزش  کمک  به  وزن  کاهش 
بهبود تخمک گذارى و سطح انسولین 

نیز مى شود.
داشته  هم  سالمى  غذایى  رژیم  اگر 
بهترى  تاثیرات  قطعا  ورزش  باشید، 

نیز خواهد داشت.
ورزش  هم  و  بگیرید  رژیم  هم  اگر 
انجام  به  نسبت  بهترى  نتیجه  کنید،  
تنهایى  به  ها  روش  این  از  یک  هر 

خواهید گرفت. 
هاى  بیمارى  به  ابتال  خطر  همچنین 
شما  در  نیز  دیابت  و  قلبى-عروقى 

کاهش مى باید.

سندرم تخمدان پلى کیستیک
سالم  مجله  قبل  شماره  در 
سندرم  مورد  در  سالمت 
تخمدان پلى کیستیک، علت و 

عالیم آن صحبت کردیم.
در این شماره در مورد باردارى 
و سندرم تخمدان پلى کیستیک 
و راه هاى درمان آن صحبت 

مى کنیم.
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فیبریالسیون دهلیزى چیست؟
قلب  به  شما  قلب  الکتریکى  سیستم 
مى گوید که چه زمانى دچار انقباض 
شود و جریان خون را به قسمت هاى 
دیگر بدن پمپ کند. در فیبریالسیون 
دهلیزى این اتفاق نمى افتد و ایمپالس هاى 
الکتریکى به درستى کار نمى کنند، در 
بسیار  قلب  ضربان  یک  ما  نتیجه 
در  داشت.  خواهیم  نامنظم  و  سریع 
این حالت هر دو اتاقک باالى قلب که 
دهلیز نامیده مى شوند، دچار ارتعاش 
افتد،  مى  اتفاق  این  وقتى  شوند.  مى 
ارتباط نرمال بین اتاقک هاى باال و پایینى 
قلب دچار مشکل مى شوند، در نتیجه 
را  بیمارى  این  که  افرادى  از  بسیارى 
سریع  انرژى  تخلیه  احساس  دارند 
به  ها  پله  از  باال رفتن  مى کنند و در 
راحتى دچار تنگى نفس مى شوند و دلیل 
این امر عدم توانایى قلب براى فرستادن 
خون اکسیژن دار به قسمت هاى دیگر 

بدن مى باشد.

دهلیزى  فیبریالسیون  نوع  سه 
وجود دارد:

• حمله اى: در این حالت ضربان هاى 

قلب نا منظم و سریع در بیشتر مواقع 
خودشان بهبود مى یابند. معموال هفت 

روز یا کمتر طول مى کشد.

• پایدار:  بیشتــر از یک هفتـه طــول 
مى کشد و مى تــواند به نوع دائمى 

تبدیل شود.

• دائم: در این حالت ریتم نرمال قلب 
نمى تواند بازگردد.

به  ابتال  دالیل  ترین  شایع 
فیبریالسیون دهلیزى 

• سن باال، اگر چــه که در هر سنــى 
مى تواند رخ دهد.

• شرایطى که مى تواند به قلب فشار 
باال  ،  خون  فشار  شامل  که  بیاورد 
قلب،  جراحى  قبلى،  قلبى  حمله 
یا  قلب  اى  دریچه  هاى  بیمارى 

نارسایى قلبى مى باشد.

• بیمارى هاى دیگر مانند چاقى، آپنه 

فیبریالسیون دهلیزى 

 در شرایط عادى قلب انسان قادر به پمپ کردن ضربان هاى قوى و پایدار است که بیش از صد هزار 
ضربان قلب در روز مى باشد. اما اگر شما بیمارى فیبریالسیون دهلیزى  داشته باشید،  قلب آن طور که 

باید ضربان نمى زند. خیلى از افراد با این بیمارى مى گویند که  مى توانند حس کنند قلب
 آن ها بعضى از ضربان ها را رد مى کند و یا انگار در حال مسابقه است.

فیبریالسیون دهلیزى شایع ترین بیمارى ریتم قلب یا آریتمى مى باشد. بزرگ ترین نگرانى در رابطه با 
این بیمارى این است که مى تواند لخته هاى خونى در قلب تشکیل دهد که ممکن است به قسمت هاى 
دیگر بدن رفته و باعث سکته مغزى یا نرسیدن جریان خون به ارگان هاى حیاتى شود. در واقع این 
بیماران پنج برابر بیشتر از افراد عادى در معرض سکته مغزى قرار دارند. حتى مى تواند باعث نارسایى 

قلبى نیز بشود،  اما تشخیص و درمان به موقع این بیمارى مى تواند از این مشکالت جلو گیرى کند.

گردآورى و ترجمه: دکتر نگین پرویز (پزشک عمومى)
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در خواب (ایست تنفسى در خواب) یا فیبریالسیون دهلیزى 
پر کارى تیرویید.

• سابقه خانوادگى این بیمارى 

• مصرف بیش از اندازه الکل ( نوشیدن 
سه لیوان یا بیشتر در روز)

• بیمارى هاى ویروسى 

• بیمارى هاى ریوى مانند بیمارى هاى 
انسدادى مزمن ریه یا آمبولى ریوى 

حمله هاى این بیمارى توسط شرایط 
تاثیر قرار مى گیرند  مختلفى تحت 

که شامل: 

• مصرف سنگین الکل 

یا  کافئین  از  حد  از  بیش  استفاده   •
محرك هاى دیگر

شدید  هاى  استرس  از  هایى  دوره   •
مقابل  در  بدن  که  استرسى  مانند 

جنگیدن با عفونت تحمل مى کند.

• استرس به خاطر جراحى اخیر.

بیمارى  این  به  مبتال  افراد  از  بعضى 
از  بعضى  اما  ندارند  خاصى  عالیم 
را گزارش  ها یک سرى عالیم  آن 

کرده اند: 

• احساس تپش قلب

• احساس خستگى غیر معمول

• تنگى نفس غیر قابل توضیح

• احساس سبکى سر و سرگیجه یا از 
حال رفتن

• درد قفسه سینه

• عرق کردن

دهلیزى  فیبریالسیون  چگونه 
تشخیص داده مى شود؟

پزشک  بیمارى  این  تشخیص  براى 
شما نیاز دارد که به یک جمع بندى 

از موارد زیر برسد:

تاریخچه بیمارى هاى قبلى و معاینه 
بالینى 

پزشک به ضربان قلب شما و ریتم آن 
گوش مى دهـد، نبض و فــشار خون 

شما را مى گیرد، به صداى ریه هاى 
شما گوش مى دهد تا متوجه هر گونه 
یا  عضالنى  هاى  بیمارى  از  عالمت 

دریچه اى قلب شود.

نتایجى که از نوار قلب شما به دست 
مى آید:

را  شما  قلب  ضربان  ریتم  و  سرعت 
نشان مى دهد؛

میزان قوى بودن و زمانى که سیگنال هاى 
را  کنند  مى  عبور  قلب  از  الکتریکى 

نشان مى دهد.

روش هاى دیگر براى مانیتور کردن 
ریتم قلب شما در صورت نیاز

تست هاى دیگر شامل:

واقع  مانیتور که در  • پوشیدن هولتر 
قابل  کاردیوگرام  الکترو  دستگاه  یک 
حمل مى باشد که فعالیت قلب شما را 
طى بیست و چهار ساعت اندازه گیرى و 

ضبط مى کند.

• انجام دادن اکو کاردیوگرافى که در 
واقع یک نــوع دستگاه اولترا سونــد 
تمام  از  تواند  مى  که  باشد  مى 
اتاقک هاى قلب عکس بگیرد و اندازه 
آن ها را مشخص کند و میزان پمپ 
خون توسط آن ها را اندازه مى گیرد.

با  Event Monitor که  از  استفاده   •
فشار دادن یک دکمه اجازه مى دهد 
که همه  آنچه اتفاق مى افتد را ضبط 

کند.

مثال وقتى شما احساس درد در قفسه 
سینه، گیجى یا تپش قلب دارید، یک 
سرى الکترود بر روى قفسه سینه شما 
به  سیم  یک  با  که  شود  مى  گذاشته 
دستگاه ضبط کننده متصل است. شما 
ماه  یک  را   دستگاه  این  باید  معموال 

بپوشید.

درمان 
درمان  با  که  است  این  خوب  خبر 
صحیح شما مى توانید زندگى نرمالى 
باشیـــد.  داشته  بیمــارى  این  با 

فیبریالسیون دهلیزى درمان نشده 

مى تواند منجر به تشکیل لخته خون، 
سکته مغزى و نارسایى قلبى شود.

درمان شما به مسایل زیادى بستگى 
دارد:

• سن شما

بیمارى  هاى  حمله  تعداد  و  عالیم   •
شما

کنترل  قابل  شما  قلب  ضربان  اگر   •
نباشد

• اگر ریسک سکته مغزى در شما باال 
باشد

مانند  دیگر  هاى  بیمارى  داشتن   •
بیمارى هاى قلبى

تغییر  به  نیاز  بیمارى  این  درمان 
کنترل  چنین  هم  و  زندگى  سبک 

تعداد ضربان و ریتم قلب دارد.

تغییر سبک زندگى شامل :
• خوردن غذا هاى سالم مانند میوه ها 
و سبزیجات تازه (غذا هایى که سرشار 
از فیبر مى باشند)، گوشت کم چرب 
نشده  اشباع  هاى  چربى  و  ماهى  و 

مانند روغن زیتون

و  الکل  مصرف  کردن  محدود   •
کافئین

• ورزش منظم

• کنترل سطح استرس

• سیگار نکشیدن

که  طور  همان  ها  دارو  مصرف   •
دستور داده شده است.

استفاده از دارو 
دالیل دارودرمانى

یا  از تشکیل لخته خون  • جلو گیرى 
حل کردن لخته هایى که وجود دارند.

• تنظیم کردن ضربان و ریتم قلب

فرایند هاى درمانى
شوك  از  الکتریکى:  ورژن  کاردیو   •
الکتریکى با ولتاژ کم استفاده مى شود 
که صفحه هاى آن روى قفسه سینه 
قرار مى گیرد تا ریتم قلب به حالت 

نرمال باز گردد.

وارد  که  لوله  یک  از  استفاده  با    •
بیمار  پاى  در  موجود  هاى  سیاهرگ 
تا  روند  مى  قلب  سمت  به  شود  مى 
سیگنال هاى الکتریکى اشتباه قلب را 

ترمیم کنند.

• ضربان ساز یا دفیبریالتور دهلیزى 
وسیله اى است که در قلب کاشته مى شود 
تا به آن براى برگشت ریتم و ضربان 

درست کمک کند.

سکته  شامل  که  را  عالیم  این  اگر 
با  لطفًا  داشتید،  باشد  مى  مغزى 

پزشک خود تماس بگیرید:

صورت،  در  ضعف  یا  حسى  بى   •
دست ها یا پا ها مخصوصا اگر در یک 

طرف بدن باشد.

• مشکل در راه رفتن یا از دست دادن 
تعادل

• مشکل در دید یک چشم یا هر دو 
چشم

• سر درد شدید

https://www.cardiosmart.org/Heart-Conditions/Atrial-Fibrillation/Content/Understanding-AFib
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استفاده از تردمیل، یکى از بهترین راه هاى افزایش کالرى سوزى و کاهش وزن  مى باشد. راه رفتن و دویدن بر روى این دستگاه موجب افزایش ضربان 
قلب شده و به همین دلیل، یک تمرین قلبى-عروقى (کاردیو) ایده آل به حساب آمده و باعث کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى مى شود. 

اگر بیمارى قلبى-عروقى دارید یا از مشکالت مربوط به مفاصل و ستون فقرات رنج مى برید، باید قبل از استفاده از این دستگاه حتما با پزشک خود مشورت 
نمایید.

قبل از شروع کار با دستگاه حتما دفترچه راهنما را مطالعه نمایید و از ویژگى هاى دستگاه مطلع شوید.

حتما محل دکمه اضطرارى دستگاه را براى جلوگیرى و کاهش هرگونه خطر احتمالى بدانید.

اگر بعد از ورزش با تردمیل بدن شما دچار کوفتگى شد و تا 10الى12 ساعت برطرف نشد، نشان دهنده این موضوع است که میزان سرعت براى شما زیاد بوده 
و باید از سرعت هاى پایین تر استفاده نمایید.

از کتانى مخصوص دویدن استفاده کنید، جوراب بلند بپوشید که از مچ باالتر باشد.

یک ساعت قبل از شروع دویدن حتما آب بنوشید و قبل از شروع، مثانه خود را خالى کنید.

در 10 روز اول 25 دقیقه دویدن براى شما کافیست. توجه داشته باشید که سرعت
را کم کم افزایش دهید.

براى اینکه به بدن شما آسیبى نرسد حتما باید بدن خود را گرم نمایید. بدین منظور 
اول به مدت 5 تا7  دقیقه با سرعت کمتر از 3 کیلومتر پیاده روى کنید.پس از آن سرعت

را به 5 کیلومتر برسانید و مجددا 5 دقیقه با این سرعت پیاده روى کنید.

پس از پایان دویدن باید حتما بدن خود را سرد کنید و مرحله سوم را با ترتیب
برعکس و براى مدت 3 دقیقه انجام دهید.
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با ِزنوِور
آسان الغر شوید

30 % از چربى غذاى خود را دفع کنید
اگر مى خواهید وزن کم کنید و به دنبال تناسب اندام هستید، کپسول هاى 
الغرى زنوور از بهترین گزینه هاست، زیرا تا 30 % چربى غذایى که در هر 
وعده مى خورید را دفع مى کند. بدین ترتیب تمرین هاى ورزشى شما 

موثرتر خواهد بود و  زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

با هر وعده غذایى یک کپسول کافى است و اگر وعده ى غذایى شما فاقد 
چربى باشد، نیازى به مصرف آن نیست. 

منتظر چه هستید؟؟ اثرات فوق العاده زنوور را تجربه کنید 

  www.myxenover.com براى اطالعات بیشتر به سایت مراجعه کنید    

www.actoverco.com




