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جراح و متخصص ارتوپدی

فوق تخصص جراحی دست، شانه و آرنج

ــررا ــواردزی ــوانم ــکوپیمیت ــجآرتروس ــایرای ازجراحیه
نــامبــرد:

ــل  ــکوپیک قاب ــه روش آرتروس ــه ب ــانه ک ــای ش ــواع جراحی ه ان
انجــام هســتند

   درمان انواع دررفتگی های مکرر شانه 

ــانه از  ــراف ش ــای اط ــواع تاندون ه ــی ان ــم پارگ ــان و ترمی    درم

جملــه روتاتــور کاف )کاهــک چرخاننــده( و تانــدون عضله دو ســر 
   درمان التهاب بورس های اطراف شانه 

   درمان محدودیت حرکتی اولیه و ثانویه در شانه 

   درمان رسوب دردناک کلسیم در بافت های اطراف شانه 

   برداشــتن اســتخوان اضافــی و درمــان آرتــروز در مفصــل شــانه 
ــا اســتخوان ترقوه  ب

   برداشتن یا ترمیم ابروم 
   برداشتن بافت ملتهب یا غضروف های سست شده 

اعمــال جراحــی دیگــری ماننــد برداشــتن فشــار از روی عصــب، 
ــه  ــد ب ــز می توانن ــت نی ــتن کیس ــتگی ها و برداش ــم شکس ترمی
ــر  ــال ذک ــد اعم ــه مانن ــوند، گرچ ــام ش ــکوپی انج روش آرتروس

ــاا رایــج نیســتند. شــده در ب

زمانــی کــه شــما وضعیــت دردناکــی داشــته 
ــر جراحــی پاســخ  ــان غی ــه درم باشــید و ب
ــه  ــانه را ب ــکوپی ش ــر آرتروس ــد، دکت ندهی
شــما توصیــه می کنــد. درمــان غیــر جراحــی 
شــامل اســتراحت، توانبخشــی و داروهــا یــا 
تزریــق کــه می توانــد التهــاب را کاهــش دهد 
می باشــد. التهــاب یکــی از واکنش هــای 
طبیعــی بــدن بــه آســیب یــا بیماری اســت. 
در آســیب یــا بیماری مفصــل شــانه، التهاب 
باعــث تــورم، درد و ســفتی شــانه می شــود. 
بیــش  اســتفاده  فیزیکــی،  آســیب های 
ــیاری از  ــل بس ــن، دلی ــش س ــد و افزای از ح
ــکوپی  ــند. آرتروس ــانه می باش ــکات ش مش
ــاک  شــانه، ممکــن اســت نشــانه های دردن
خیلــی از مشــکات شــامل تانــدون روتاتــور 
ــر  ــی و دیگ ــروف مفصل ــروم، غض کاف، اب
بافت هــای نــرم اطــراف مفصــل کــه آســیب 

ــرد. ــن بب ــد را از بی دیده ان

آسیب های 
فیزیکی، 
استفاده 
بیش از 

حد و 
افزایش 

سن، دلیل 
بسیاری از 
مشکات 

شانه 
می باشند.

زمانی که شما وضعیت دردناکی داشته باشید و به درمان 
غیر جراحی پاسخ ندهید، دکتر آرتروسکوپی شانه را به شما 

توصیه می کند. 

چه زمانی آرتروسکوپی 
               شانه توصیه می شود

 دکتر روزبه تقوی
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3 3-هرمافرودیسم حقیقی:
ــارت از  ــی عب ــام جنس ــوم ابه ــوع س ن
در  اســت.  حقیقــی  هرمافرودیســم 
ــاوی  ــودک ح ــاری ک ــوع ناهنج ــن ن ای
دســتگاه های تناســلی خارجــی و داخلی 
بــا همدیگــر می باشــد. بــه ایــن معنــی 
کــه دســتگاه تناســلی خارجی ایشــان در 
آن واحــد هــم بصــورت پســرانه و هــم 

می باشــد. دخترانــه 
ــک  ــن در ی ــره لگ ــکم و حف ــل ش در داخ
ســمت تخمــدان و در ســمت مقابــل 
ســمتی  در  می شــود.  دیــده  بیضــه 
کــه تخمــدان قــرار دارد نصــف رحــم 
ــروس،  ــی یوت ــت )هم ــه اس ــکل گرفت ش
Hemiuterus( در طــرف مقابــل کــه 

ــتات و  ــف پروس ــود دارد نص ــه وج بیض
ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــه من کیس

کاریوتایــپ ایــن گــروه بیمــاران در 
مردانــه  کروموزوم هــای  مــوارد   %60
می باشــد  همدیگــر  بــا  زنانــه   و 

)xx /46, xy ,46(، )موزائیســم( و در 
کروموزوم هــای  حــاوی  مــوارد   %20
دیگــر مــوارد   %20 در  و   46, xy 
ــوارد  ــی م ــد. در برخ  xx ,46 می باش

همدیگــر  در  تخمــدان  و  بیضــه 
آمیختــه شــده انــد کــه بــه ایــن نــوع 
 )ovotestis( اووتســتیس  گونــاد، 

گاه  اووتســتیس  می شــود.  گفتــه 
ــه  ــتند و گاه دو طرف ــه هس ــک طرف ی

. شــند می با
تعییــن جنســیت ایــن قبیــل بیمــاران، 
ــا بــه درخواســت والدیــن اســت. در  بن
ــدن  ــر ش ــت پس ــه درخواس ــی ک صورت
کــودک را نماینــد رحــم و تخمــدان 
آلــت  و  می شــود  برداشــته  واژن  و 
ــه  ــردد. بیض ــه داری می گ ــرانه نگ پس
مــواردی  در  می شــود.  آورده  پاییــن 
ــت  ــپادیاس اس ــا هیپوس ــراه ب ــه هم ک
ــی  ــردد. در صورت ــم می گ ــز ترمی آن نی
ــر شــدن  ــن درخواســت دخت ــه والدی ک
بیضــه  باشــند  داشــته  را  کــودک 
برداشــته می شــود و آلــت پســرانه بــه 

می گــردد. تبدیــل  کلیتوریــس 
در مــواردی کــه گونــاد بصورت اووتســتیس 
ــر  ــاً برداشــته شــود و ب ــد حتم اســت، بای
اســاس گونــاد دوم، جنســیت تعییــن 
می گــردد. اگــر گونــاد دوم تخمــدان باشــد 
بــه دختــر، و اگــر گونــاد دوم بیضــه باشــد 
ــی از  ــردد. در برخ ــل می گ ــر تبدی ــه پس ب
مــوارد گونــاد حالــت اووتســتیس دارد. در 
ــده و  ــته ش ــر دو برداش ــی ه ــن حالت چنی

ــردد. ــل می گ ــر تبدی ــه دخت ــودک ب ک
مختلــط  دیســژنتیک  گونــاد   -4 

:)mixed gonadal dysgenesis(

بــه  جنســی  ابهــام  چهــارم  نــوع 
مختلــط  دیســژنتیک  گونــاد   نــام 

 )mixed gonadal dysgenesis(
ــبیه  ــی ش ــام جنس ــوع ابه ــن ن ــه ای ک
هرمافرودیســم حقیقــی اســت بــا ایــن 
ترکیــب کرومــوزوم آن  تفــاوت کــه 
ــوده و بصــورت  ــا منظــم ب موزائیســم ن
 46, xo/46, xx 46  یــا, xo/46, xy 
ــخ  ــت ن ــدان حال ــاد تخم ــت و گون اس
ــرانه  ــاد پس ــی دارد )streak( و گون نخ

دارد.   )dysgenesis( حالــت 
ــک و  ــت کوچ ــک، آل ــیار کوچ ــم بس رح
ــت. واژن  ــته اس ــت بس ــر آل ــه زی دهان
هــم شــکل نگرفتــه اســت. بیضــه 
ــار  ــال دچ ــت احتم ــه عل ــژنتیک، ب دیس
شــدن بــه ســرطان )cancer( بهتــر 
ــدان  ــود. تخم ــته ش ــه برداش ــت ک اس
ــر  ــوده و بهت ــال ب ــلول های فع ــد س فاق
اســت برداشــته شــود. در چنیــن حالتــی 
ــل  ــن قبی ــرای ای ــوب ب ــیت مطل جنس
بیمــاران دختــر شــدن اســت و بــا 
برداشــتن گونــاد هــا )بیضــه و تخمــدان 
ــه  ــک ب ــت کوچ ــل آل ــص( و تبدی ناق
ــتفاده  ــا اس ــاد واژن ب ــس و ایج کلیتوری
از روده بیمــار، بیمــار بــه جنســیت دختــر 
تبدیــل می شــود. امــا بــه علت نداشــتن 
ــود. ــد ب ــارور نخواه ــدان ب ــم و تخم رح

ابهام جنسی )قسمت دوم(

دکتر صاح الدین دلشاد
فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان
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ــر  ــک پذی ــندروم روده تحری ــا س IBS ی

یــک اختــال عملکــردی روده اســت کــه 
ــزاج  ــت م ــر در اجاب ــخصه آن تغیی مش
ــاب  ــکمی در غی ــی ش ــا ناراحت و درد ی
اختــال ســاختاری قابــل شناســایی 
تشــخیص  شــاخصه  هیــچ  اســت. 
ــذا  ــدارد  ل ــرای IBS  وجــود ن قطعــی ب
تشــخیص بــر اســاس تظاهــرات بالینــی 

ــت. اس
عائــم IBS معمــوا هــر از گاهــی ظاهــر 
شــده و ســپس ناپدیــد می شــوند و 
ــردی  ــاات کار ک ــایر اخت ــا س ــب ب اغل
مثــل فیبرومیالــژی، ســر درد، کمــر درد و 
ــباهت  هایی  ــلی، ش ــم ادراری- تناس عائ
ــر  ــم متغی نشــان میدهــد. شــدت عائ
ــی را  ــت زندگ ــد کیفی ــت و می توان اس
ــای  ــد و هزینه ه ــل کن ــدت مخت ــه ش ب
بهداشــتی ســنگینی را بــه فــرد و جامعــه 

ــد. ــل نمای تحمی
IBS می توانــد در هــر ســنی بــروز کنــد 

و اغلــب  اولیــن عائــم در اکثــر بیمــاران 
قبــل از 45 ســالگی ظاهــر می شــود. 
ــا  ــان 2 ت ــخیص IBS در زن ــزان تش می
ــان 80% از  ــت و زن ــردان اس ــر م 3 براب

 دکتر معصومه قادری یکتا
متخصص بیماری های داخلی

ــی  ــا ناراحت ــد. درد ی ــکیل می دهن ــدید را تش ــان IBS ش مبتای
شــکم یــک عامــت اصلــی بــرای تشــخیص IBS اســت. معموا 
ــل زور  ــم ی مث ــد. عائ ــود می یاب ــزاج بهب ــت م ــا اجاب ــم ب عائ
ــه ی ناکامــل،  ــا احســاس تخلی ــت ی ــع  و فوری ــگام دف زدن هن
دفــع بلغــم و نفــخ در بیــن بیمــاران دیــده می شــود ولــی جــزء 

معیارهــای تشــخیص نیســت.
 IBS ــی ــانه بالین ــن نش ــت تری ــزاج ثاب ــت م ــر در اجاب تغیی
ــا اســهال اســت  ــاوب ب اســت. بیشــترین الگــو یبوســت در تن
ــدا  ــارز می باشــد. در ابت ــن دو نشــانه ب ــه معمــواً یکــی از ای ک
ــور  ــه ط ــدار و ب ــاً پای ــی نهایت ــد ول ــت دوره ای باش ــن اس ممک

فزاینــده ای مقــاوم بــه مســهل ها می شــود.
در ســایر بیمــاران، اســهال ممکــن اســت نشــانه اصلــی باشــد. 
اســهال در IBS معمــواً بــه صــورت حجم هــای کوچــک  
مدفــوع شــل می باشــد و اکثــر بیمــاران حجــم مدفــوع کمتــر از 

ــر اســت. ــی لیت 200 میل
اســهال شــبانه در IBS دیــده نمی شــود. اســهال ممکــن اســت 
بــا فشــار روانــی عاطفــی بدتــر شــود. خونریــزی از ویژگی هــای 
ــد( و  ــان هموروئی ــر در صــورت وجــود همزم IBS نیســت )مگ

ــا کاهــش وزن مشــاهده نمی شــود. ســوءجذب ی
ــکم و آروغ زدن  ــاع ش ــب از اتس ــه IBS اغل ــا ب ــاران مبت بیم
ــه همگــی را ناشــی از افزایــش گاز  ــد ک ــا نفــخ شــکایت دارن ی
شــکم میداننــد امــا اکثــراً بیمــاران IBS دچــار اختــال در عبــور 
ــار  ــب دچ ــاران اغل ــن بیم ــتند. ای ــل آن هس گاز روده ای و تحم
ــمت های  ــه قس ــتال روده ب ــای دیس ــت گاز از بخش ه بازگش

 IBS
می تواند 

در هر سنی 
بروز کند 
و اغلب  

اولین عائم 
در اکثر 
بیماران 

قبل از 45 
سالگی 
ظاهر 

می شود.

IBS یا سندروم روده تحریک پذیر یک اختال عملکردی 
روده است که مشخصه آن تغیر در اجابت مزاج و 

درد یا ناراحتی شکمی در غیاب اختال ساختاری قابل 
شناسایی است. هیچ شاخصه تشخیص قطعی برای 
IBS  وجود ندارد  لذا تشخیص بر اساس تظاهرات 

بالینی است.
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5 ــد توجیــه کننــده ی آروغ  پروگزیمــال هســتند کــه می توان
ــد. زدن باش

25 الــی 50% بیمــاران IBS ازســوء هاضمــه، ســوزش ســر 
دل، تهــوع و اســتفراغ شــکایت دارنــد. بررســی دراز مدت 
ــوارد  ــانگر م ــاران، نش ــن بیم ــک در ای ــرکات روده باری ح
ــداری  ــاعات بی ــک در س ــاات روده باری ــی از اخت باای
اســت الگو هــای حرکتــی شــبانه تفاوتــی بــا افــراد 

ــدارد. ســالم ن
مکانیســم پاتوفیزیولــوژی IBS به درســتی شــناخته نشــده 
اســت امــا احتمــااً فعالیــت غیــر طبیعــی حســی و حرکتی 
روده اختــال عملکــرد اعصــاب مرکــزی، اختــاات روانــی، 
التهــاب مخاطــی، اســترس و عوامــل داخــل مجــرای  روده 
مطــرح می باشــد. یــک واقعــه ی اســترس زا در زندگــی یــا 

شــروع بلــوغ می توانــد آغازگــر IBS باشــد.
ــت در  ــی اس ــم غذای ــر رژی ــان IBS تغیی ــن راه درم بهتری
ــود،  ــرف ش ــر مص ــرب و پرفیب ــم چ ــم ک ــه رژی ــی ک صورت
عملکــرد روده هــا چــه در مــورد یبوســت و چــه در مــورد 
ــبزیجات،  ــا، س ــر در میوه ه ــد. فیب ــود می یاب ــهال بهب اس

ــود دارد. ــات وج ــل و حبوب ــان کام ن
ــن  ــد ممک ــادی دارن ــن زی ــا کافئی ــی ی ــه چرب ــی ک غذا های

اســت عائــم را بدتــر کننــد.
در برخــی مطالعــات پســلیوم اثــر بیشــتری در بهبــود 
الگــوی مدفــوع  و درد شــکمی نســبت بــه ســبوس داشــته 
بعــاوه فــرآورده پســلیوم کمتــر باعــث نفــخ واتســاع شــکم 
می شــوند. داروهــای ضــد اسپاســم می تواننــد نشــانه  هایی 
مثــل دردهــای کرامپــی شــکم بــه دنبــال اسپاســم روده را کم 

بهترین راه 
 IBS درمان
تغیر رژیم 

غذایی است 
در صورتی که 
رژیم کم چرب 

و پرفیبر مصرف 
شود، عملکرد 

روده ها چه در 
مورد یبوست 
و چه در مورد 
اسهال بهبود 
می یابد. فیبر 

در میوه ها، 
سبزیجات، نان 

کامل و حبوبات 
وجود دارد. 

کنــد. بیشــترین تاثیــر دارو زمانــی اســت 
کــه قبــل از غــذا تجویــز شــود بــه گونــه ای 
کــه ســطح خونــی موثر پیــش از بــروز درد 

بــه وجــود آیــد.
داروهــای ضداســهال اپیوئیــدی  بــا اثــر 
محیطــی، اولیــن درمــان انتخابــی بــرای 
بیمــاران مبتــا بــه IBS با اســهال اســت. 
ایــن داروهــا ســبب افزایــش انقباضــات 
مدفــوع،  عبــور  در  تاخیــر  کولــون، 
ــش  ــدی و کاه ــارهای مقع ــش فش افزای

درک رکتــوم می شــود.
ــش از  ــا پی ــن داروه ــه ای ــی ک در صورت
ــر در  ــده موث ــناخته ش ــترس ش ــک اس ی
اســهال مصــرف شــوند، بیشــترین تاثیــر 

ــت. ــد داش را خواهن
ــه  ــرای IBS بســتگی ب ــرد درمانــی ب راه ب
شــدت بیمــاری دارد. اکثــر بیمــاران عائم 
خفیفــی دارنــد کــه معمــواً توســط 
پزشــکان عمومــی مــداوا می شــوند و 
پیشــگیری و تشــخیص داده نمی شــوند. 
درصــد کمــی از بیمــاران IBS دچــار عائم 
ــراد  ــن اف ــتند. ای ــاوم هس ــدید و مق ش
معمــواً در مراکــز درمانــی ارجاعــی دیــده 
می شــوند و مشــکات عاطفــی و روانــی 
همزمــان دارنــد کــه نیــاز بــه درمان هــای 

ضدافســردگی وغیــره دارنــد.
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بنــا بــر ســنت هرســاله و در اســتانه روز پرســتار طــی برگــزاری آیینــی 
در بیمارســتان و زایشــگاه مریــم کــرج از پرســتاران، بهیــاران و کمــک 

پرســتاران ایــن مرکــز درمانــی تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــت:  ــن گف ــن آیی ــم در ای ــتان مری ــذار بیمارس ــل و بنیان گ ــر عام مدی
برگــزاری چنیــن آییــن  هایــی در واقــع قدردانــی  از عزیــزان و 
ــداکاری و از خــود گذشــتگی نقــش  ــا ف ــه ب زحمت کشــانی اســت ک

ــد. ــاران دارن ــودی بیم ــزایی در بهب بس
دکتــر صــاح الدیــن دلشــاد افــزود: مــا معتقدیــم کــه پرســتاران  رکــن 
دوم بیمارســتان در فراینــد بهبــودی بیمــاران بــوده و ایــن عزیــزان در 
زمانــی کــه همــه در حــال اســتراحت هســتند بــا مهربانــی و دلســوزانه 

بــه بیمــاران ارائــه خدمــت می کننــد.
وی در ادامــه یــادآور شــد : بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در ســال 
1365 بــرای اولیــن بــار مراســمی در تــاار وحــدت بــه منظــور تجلیــل 
ــکاری و  ــا هم ــور ب ــتان های کش ــان بیمارس ــتاران و زحمتکش از پرس
ــود  ــوع خ ــه در ن ــد، ک ــزار ش ــامت برگ ــن س ــن خیری ــت انجم حمای
بــی نظیــر بــود. دکتــر دلشــاد بــا اشــاره بــه توفیــق برگــزاری هرســاله 
ایــن آییــن در بیمارســتان مریــم تصریــح کــرد: در ایــن روز عــاوه بــر 
قدردانــی از زحمــات و تاش هــای ایــن عزیــزان هرچنــد بــه صــورت 
ــتگی های  ــود گذش ــا و از خ ــه فداکاری ه ــویم ک ــادآور می ش ــز ی ناچی

آنــان هیچــگاه فرامــوش نخواهــد شــد.
وی اظهــا داشــت: مــردم بایــد بداننــد کــه پرســتاران،  پــس از معاینات 
پزشــکی و جراحــی هــا بصــورت 24 ســاعته بــا مراقبت هــای دلســوزانه 
ــد و  ــم می آورن ــاران  را فراه ــودی بیم ــه بهب ــود زمین ــی خ و تخصص
ــع  ــت رف ــری در جه ــای موث ــط گام ه ــئوان ذیرب ــه مس ــم ک امیدواری

نیاز هــای منطقــی  ایــن قشــر زحمتکــش بردارنــد.
مدیــر عامــل  بیمارســتان مریــم در ادامــه بــا نقــل روایتــی از پیامبــر 
ــیدی از او  ــار رس ــن بیم ــه بالی ــی ب ــد: وقت ــه می فرمای ــرم )ص( ک اک
بخــواه بــرای اجابــت حاجتــت دعــا کنــد.  چــرا کــه خداونــد دعــای 
بیمــار را زودتــر اجابــت می کنــد، تاکیــد کــرد: پرســتاران مــا می داننــد 
ــه  ــد و ب ــی برخوردارن ــگاه رفیع ــد از جای ــزد خداون ــاران در ن ــه بیم ک
ــچ  ــت از هی ــام احدی ــه مق ــتر ب ــرب  بیش ــرای تق ــور ب ــن منظ همی

ــرد. ــد ک ــه فروگــذار نخواهن تاشــی در ایــن زمین
ــی  ــورای عال ــال 1365 ش ــامی و در س ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
انقــاب بــه منظــور قدردانــی از پرســتاران و تجلیــل از مقــام شــامخ 
ایــن زحمت کشــان  روز میــاد بانــوی کربــا حضــرت زینــب )س( را در 

تقویــم ملــی کشــور بــه نــام روز پرســتار ثبــت کــرد.
ــتاران  ــات  پرس ــی از زحم ــادگار و قدردان ــم ی ــه رس ــز ب ــان نی  در پای

پــر تــاش مریمــی لــوح تقدیــر و هدایایــی تقدیم وجــود پر مهرشــان 
گردید. 

 

آین گرامیداشت روز پرستار 
در بیمارستان و زایشگاه مریم کرج برگزار شد
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بازتاب خبری برپایی بزرگداشت روز پرستار در بیمارستان مریم
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دکتر مریم آقایی 

متخصص زنان، زایمان و نازایی

تردیــد نیســت کــه فاکتور هــا و عوامــل گوناگونــی در 
شــکل گیــری شــخصیت افــراد، در گــذر از مرحلــه طفولیــت 
ــل  ــاع دخی ــه اجتم ــوغ و ورود ب ــه دوران بل ــیدن ب ــا رس ت
می باشــد. امــا در ایــن میــان، ارتباطــات و رویداد هــای 
کودکــی بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل موثــر در ســتون بنــدی 
شــخصیت انســان ها از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
اســت. تــا جایــی کــه کارشناســان تربیتــی و مشــاوران علــم 
ــاس  ــه و اس ــوان پای ــه عن ــه را ب ــن مرحل ــی، ای روان شناس

ــد. ــداد می کنن ــراد قلم ــات اف ــری خلقی ــکل گی ش
یکــی از مولفه هایــی کــه می تــوان در ایــن راســتا بــه عنــوان 
عامــل موثــر در تربیــت مــورد توجــه قــرار داد، نــوع تعامــل 
کــودکان  بــا خواهــر و بــرادر در کنــار والدیــن و آثــار مثبــت 
ایــن ارتبــاط در رونــد رشــد و شــکوفایی اســتعداد های آنــان 
اســت. مشــاهدات و تحقیقــات روان شناســان گویــای ایــن 
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــم آنچ ــی رغ ــه عل ــت ک ــت اس حقیق
خانواده هایــی کــه دارای چنــد فرزنــد می باشــند در مقایســه 
ــدی از  ــی دو فرزن ــا حت ــدی و ی ــک فرزن ــای ت ــا خانواده ه ب

توفیــق بیشــتری در تربیــت کــودکان خــود برخوردارنــد.
بــه طــور طبیعــی کــودکان تــک فرزنــد بــه دلیــل برخــورداری 
ــت  ــته ها و مراقب ــدن خواس ــرآورده ش ــات، ب ــه امکان از هم
ــی خودخواهــی  ــار نوع ــادر، دچ ــدر و م ــدازه ی پ ــش از ان بی
و عــدم تمایــل بــه مشــارکت دادن دیگــر همســاان در 
اســتفاده از امکانــات خــود می شــوند. طبیعتــاً ایــن کــودکان 
در برقــراری ارتبــاط بــا همســاان دیگــر چنــدان موفــق عمــل 
نمی کننــد و آســیب پذیرنــد. آنــان بــه دلیــل محرومیــت از 
ــه  ــات را تجرب ــیاری از احساس ــرادر، بس ــر و ب ــتن  خواه داش
ــورداری از  ــدم برخ ــت و ع ــس رقاب ــتن ح ــد. نداش نمی کنن
احســاس اســتقال بــه دلیل وابســتگی و حساســیت شــدید 
ــا  والدیــن از مشــکاتی اســت کــه ایــن کــودکان همــواره ب
ــه جهــت  ــد. والدیــن ایــن کــودکان ب ــه گریبانن آن دســت ب
رفــع ایــن کمبــود بــا ســپردن فرزنــد خــود بــه مهدکودک هــا 
ــی  ــن چنین ــای ای ــا محیط ه ــد ام ــران آن دارن ــعی در جب س
بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه بــا محیــط امــن و آرام خانــه 

ــرادر نیســت. ــا خواهــر و ب ــازی شــدن ب و همب
در مقابــل، کودکانــی کــه دارای خواهــر و بــرادر هســتند، بــه 
دلیــل قــرار گرفتــن در شــرایطی کــه امــکان بــروز رفتار هــای 
طبیعــی را بــرای آنــان فراهــم مــی آورد، در مســیر رشــد ســالم 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــا از  ــد و آی ــوب می باش ــد، مطل ــداد فرزن ــه تع ــا چ ــا آی ام
منظــر پزشــکی تعــداد بــاای فرزنــدآوری بــرای مــادر آســیبی 

بــه همــراه دارد یــا خیــر؟
ــان  ــدد، نش ــورهای متع ــده در کش ــام ش ــات انج در مطالع
ــتر  ــا بیش ــان پنــج ی ــداد زایم ــه تع ــت ک ــده اس داده ش
)grand multiparity( دارای عوارضــی می باشــد کــه بــه 
اختصــار بــه آن می پردازیــم . در ایــن مطالعــات نشــان 
ــمومیت  ــون، مس ــار خ ــت، فش ــزان دیاب ــه می ــده ک داده ش
بــارداری، ریســک زایمــان زودرس، ریســک ســزارین و ریســک 
ســقط همگــی افزایــش معنــاداری داشــته اســت. همچنیــن 
ــن  ــگار پایی ــد، آپ ــم تول ــا وزن ک ــوزادان ب ــد ن ــال تول احتم
ــش دیســترس  ــوم، افزای ــع مکونی ــال دف ــد، احتم ــن تول حی
جنینــی و حتــی مــرگ حیــن زایمــان یــا حوالــی زایمــان در 
ــای  ــر خونریزی ه ــن خط ــت. همچنی ــوده اس ــر ب ــوزاد باات ن
پــس از زایمــان و احتمــال خــروج رحــم در ایــن رابطــه نیــز 

ــت. ــتر رخ داده اس ــاداران، بیش در م
در مــورد ســرطان بــه دنبــال تعــداد زایمــان بــاا، می تــوان 
بــه عنــوان اثــر محافظتی بــر خطــر ســرطان کولون، پســتان، 
ــش  ــث افزای ــا باع ــود. ام ــاره نم ــدان اش ــراس و تخم پانک
ــود.  ــده می ش ــد و مع ــرطان کب ــی از س ــرگ ناش ــک م ریس
البتــه مطالعــات ضــد و نقیــض زیــادی در ایــن رابطــه دارنــد 

ــد. ــه بیشــتر را می طلب ــه مطالع ــاز ب ــن نی ــه ای ک
پــس شــکی نیســت کــه وجــود فرزنــد باعــث بهتــر شــدن 
کیفیــت زندگــی شــده و ســبب ارتقــای ســامت روان، 
ســامت عاطفــی، ســامت اجتماعــی و ارزش هــای معنــوی 
و روحــی خانــواده می شــود. امــا برنامــه ریــزی دقیــق بــرای 
آینــده روشــن و تربیــت افــراد مســئولیت پذیــر برای داشــتن 

ــاز می باشــد.  ــورد نی ــاً م ــر قطع ــه بهت جامع

پیامبر گرامی اسام می فرماید: با یکدیگر ازدواج کنید و بر تعداد 
فرزندانتان بیفزاید، همانا من به شما مباهات می کنم. )بحار 

اانوار ج71 ص 652(
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   شــايع ترين علــت انســداد روده در اطفــال زير 2 ســال، انواژیناســیون 

)درهــم فرورفتــن( قســمتی از روده به داخــل قســمت  مجــاور مى باشــد. 
ممکــن اســت ايــن درهــم فرورفتگى موجــب گانگــرن قســمت فرورفته 
شــود. شــايع ترين حالــت، فرورفتــن ايلئــوم انتهائــى به داخــل کولــون 
راســت مى باشــد ولــى درهــم فرورفتگى هــاى ايلئوايلئــال، ايلئوکوليــک، 

ژژونوژژونــال و کولوکوليــک هــم به وجــود مى آينــد.

ــه اى  ــا زمين ــده ي ــت کمک کنن ــچ عل ــودکان هي ــوزادان و ک    در ۹5% ن

يافــت نمى شــود. بيشــترين شــيوع بيمــارى در ميانــٔه تابســتان و ميانٔه 
زمســتان بــوده و ارتبــاط مثبتى بــا عفونت هــاى آدنوويروســى و آدنیت 

مزانتریــک وجــود دارد.

   بيمــار تيپيــک، يــک کــودک ســالم اســت کــه به طــور ناگهانى شــروع 
بــه گريــه مى کنــد و در اثــر درد شــکمى گريــه اش شــدت مى يابــد. درد 
به صــورت حماتــى به مــدت يــک دقيقــه بــروز مى کنــد و حــال نــوزاد 
در فواصــل حمــات خــوب به نظــر مى رســد. اســتفراغ رفلکســى از عائم 
مراحــل اوليــه بــوده ولــى اســتفراغ ناشــى از انســداد روده ديرتــر بــروز 
مى کنــد. دفــع خــون و موکــوس بــه مدفــوع نمــاى ژلــه ای مى دهــد. در 
نــوزادان کوچــک - و در شــرايط پــس از عمــل - ممکن اســت درد کوليکى 

واضــح نباشــد؛  بارزتريــن نشــانه در آنها اســتفراغ اســت.

   تشــخیص ایــن عارضــه کــه در گذشــته تنهــا پــس از تنقیــه باریــوم و 
تهیــه عکــس رادیولــوژی مقــدور بــود، امروز بــه راحتــی و از طریــق انجام 
ــدار،  ســونوگرافی ممکــن اســت. در ســونوگرافی از شــکم کــودک عامت
معمــوا تصویــری شــبیه گردباد کــه ناشــی از در هــم فرورفتن قســمتی 
از روده بــه داخــل قســمت دیگــر اســت دیــده میشــود و ممکــن 
اســت کــه در مرکــز آن یــک غــده لنفــاوی بــزرگ و ملتهــب نیــز 

یافــت شــود.

   اما نقش رادیولوژیســت و ســونوگرافی تنها در تشــخیص 
ایــن عارضــه نیســت بلکــه خــط اول درمــان نیز محســوب 
می گــردد. بیــش از ۹5درصــد مــوارد انواژیناســیون کــه بــه 
موقــع و قبــل از بــروز عــوارض تشــخیص داده شــوند، 
ــا  ــر جراحــی و توســط رادیولوژیســت ه ــه روش غی ب
ــد  ــه بع ــب ک ــن ترتی ــتند؛ بدی ــدازی هس ــل جاان قاب
ــه ســرم نرمــال ســالین  ــال و تنقی ــه رکت ــه لول از تعبی
تحــت هدایــت ســونوگرافی و نظــارت رادیولوژیســت، 
طــی کمتــر از یکســاعت اکثــر مــوارد انواژیناســیون 
ــه درمــان بعــدی از  ــاز ب برطــرف شــده و نی
جملــه جراحــی مرتفــع خواهــد شــد. در 
مــواردی کــه ایــن شــیوه ثمربخش 
ــوارض  ــدا ع ــا از ابت ــد و ی نباش
بــروز  بیمــار  در  روده ای 
ازشــیوه  باشــد،  کــرده 
جراحــی در درمــان ایــن 
ــه  ــک گرفت ــه کم عارض

می شــود.

دکتر امین عزیزیان
متخصص رادیولوژی

شايع ترين علت انسداد روده در اطفال زير 2 
سال، انواژیناسیون )درهم فرورفتن( قسمتى از 
روده به داخل قسمت  مجاور مى باشد. 
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سطح قند سرمی زیر 30 میلی گرم در دسی لیتر در 24 ساعت اول زندگی 
و زیر 45 میلی گرم در دسی لیتر بعد از آن.

گلوکز منبع حیاتی و مداوم تامین انرژی جنین است. نوزاد نیازمند تغذیه 
خوراکی یا مایعات تزریقی است.

هیپوگلیسمی می تواند عوارض طوانی مدت عصبی بدهد.

1- شناسائی نوزادان در خطر ایجاد هیپوگلیسمی
2- شناسائی عائم هیپوگلیسمی

3- تغذیه زودرس و آغاز مایعات وریدی درصورت نیاز

نوزادان در  خـطر 
هیپوگلیسـمـی:

 نوزادان با وزن تولد زیر 2 کیلوگرم
 نوزادان نارس

 ،)LGA( نوزادان بزرگ جثه برای سن 
خصوصاً باای 3/5 کیلوگرم

 نوزادان متولد از مادر دیابتی
 نوزادان با تاخیر گریه بدو تولد، هر نوزاد 
بیمار که مکیدن قابل قبول یا تغذیه ندارد

 نوزادان با سندروم زجر تنفسی، پلی 
سیتمی، شوک، هیپوترمی

دکتر مهدی مرادی

متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان

گلوکز منبع حیاتی و مداوم تامین انرژی جنین است. نوزاد نیازمند تغذیه 
خوراکی یا مایعات تزریقی است. هیپوگلیسمی می تواند عوارض طوانی 

مدت عصبی بدهد.

هیپوگلیسمی نوزادی  
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عائم هیپوگلیسمی:
1- بیمار بنظر رسیدن

2- بی حالی
3- گریه ضعیف

4- نداشتن تغذیه مناسب
5- هیپوترمی )کاهش دمای بدن(

6- تنفس آهسته، قطع تنفسی، سیاه شدن
7- لرزش اندام ها، تشنج، شلی بدن

عوامل افزایش دهنده خطر هیپوگلیسمی:
1- کاهش دمای بدن و استرس سرمائی

2- محیط سرد
3- نوزاد خیس

4- تغذیه ناکافی

1- هیپرانسولینمی پایدار کودکی
2- محدودیت ذخایر گلیکوژن )نارسی، محدودیت رشد داخل رحمی(

3- افزایش مصرف گلوکز )هیپوترمی، پلی سیتمی، سپسیس، کمبود هورمون رشد(
4- کاهش گلیکوژنولیز وگلوکونئوژنز، اختاات متابولیسم ارثی، ناکفایتی آدرنال

5- کاهش ذخایر گلیکوژن )آسفیکسی قبل تولد، گرسنگی طوانی(

درمان:
 باا بردن قند خون  با سرم قندی 10% به میزان cc/kg 2 که 
می توان هر 3 تا 5 دقیقه  آن را تکرار کرد. و شروع گلوکز 

6-8 mg/kg/min وریدی با سرعت
 حداکثر غلظت سرم قندی از رگ محیطی 12/5% است

چگونه  باید  هیپوگلیسمی  در  خون  قند  مونیتور  نحوه   
باشد؟ 

 اگر کودک بی عامت است طی 2 ساعت از تولد و ترجیحاً 
قبل از تغذیه چک شود.

   بسته به شرایط پس از آن هر 2، 4 و 8 ساعت قابل چک 
کردن است.

 اگر کودک عامت دار است سریع تر قند چک شود
 وقتی قند برای 6 الی 8 ساعت پایدار بود سرعت تزریق سرم 

قندی را mg/kg/min 2-1،  هر 2 ساعت کم کنید.

 12 mg/kg/min وقتی نیاز به تزریق محلول قندی با سرعت بیش از
باشد هیپوگلیسمی مقاوم مطرح می شود.

هر هیپوگلیسمی که بیش از یک هفته عارغم درمان باقی بماند 
هم نوع مقاوم می باشد.

باید  هیپرانسولینمی  یا  متابولیسم  ارثی  اختاات  موارد  این  در 
بررسی گردد.

ببرید.   باا   12-15 mg/kg/min را  قندی  محلول  تزریق  سرعت 
رگ  از   %12/5 باای  غلظت  با  قندی  محلول  که  نکنید  فراموش 

محیطی قابل تزریق نیست.

1- هیدروکورتیزون
2- دیازوکسید

3- اکتروتید
کودک با هیپوگلیسمی مقاوم باید به مراکز تخصصی ارجاع گردد.
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 دکتر اکرم رحیمی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

روش هــای متعــددی بــرای پیشــگیری از بــارداری بصــورت اورژانســی بــه 
آنتــی  و  پروژســترون ها  اورژانســی،  قرص هــای  شــامل  کــه  می رونــد  کار 

می باشــد. مــس  حــاوی    IUD و  پروژســترون ها 

ــی  ــر اســت و یول ــر ت IUD از همــه موث

داروی  موثرتریــن  اســتات  پریســتال 
می باشــد. خوراکــی 

ــامل  ــترون ش ــاوی پروژس ــای ح داروه
بــه  کــه  می باشــد  لوونورژســترول 
ــرف  ــد mg 1/5   مص ــورت دوز واح ص
ــوان  ــه عن ــر ب ــال حاض ــود در ح می ش
جایگزیــن مصــرف دو دوز mg 0/75 بــا 
ــد. ــاعته می باش ــی 24 س ــه 12 ال فاصل
مصــرف دارو بایــد تــا 72 ســاعت و نهایتاً 
تــا 120 ســاعت پــس از نزدیکــی پــر خطر 

و بــدون پیشــگیری انجام شــود.
میکــرو   100 مصــرف   :yuzpe روش 
 0/5 mg  گــرم اتینیــل اســترادیول و
لوونورژســترول اســت کــه در دو دوز 
مصــرف می شــود. یعنــی دوز آن بــا 
مصــرف دو عــدد قــرص جلوگیــری 

تامیــن می شــود کــه دوز اول بایــد طــی 72 ســاعت از 
نزدیکــی بــدون پیشــگیری مصــرف شــود و همیــن دوز 

12 ســاعت بعــد تکــرار می شــود.
ــر  ــه تاخی ــا ب ــار ی ــی،  مه ــای  هورمون ــم داروه مکانیس
ــای  ــا روش ه ــد. ب ــذاری می باش ــک گ ــن تخم انداخت
ــیون های  ــد مالفورماس ــارداری رخ ده ــر ب ــی اگ هورمون
ــارداری رخ نخواهــد داد. ــا عــوارض ب ــزرگ مــادرزادی ی ب

تهــوع و اســتفراغ عــوارض شــایعی اســت کــه پــس از 
ــوان  ــه می ت ــد ک ــا رخ می ده ــن هورمون ه ــرف ای مص
آن را بــا مصــرف یــک عــدد قــرص ضــد تهــوع حداقــل 
ــر  ــرد و اگ ــرل ک ــی کنت ــل از دوز درمان ــک ســاعت قب ی
طــی دو ســاعت بعــد از مصــرف دارو اســتفراغ رخ دهــد 

دوز دارو بایــد تکــرار شــود.
بــدون  نزدیکــی  از  روز  اگــر ظــرف 5  IUD مســی 

پیشــگیری گذاشــته شــود موثرتریــن روش پیشــگیری 
ــد  ــای آن 0/1 درص ــد خط ــد و درص ــی می باش اورژانس

می باشــد.

IUD مسی 
اگر ظرف 
5 روز از 

نزدیکی بدون 
پیشگیری 

گذاشته شود 
موثرترین 

روش 
پیشگیری 
اورژانسی 
می باشد.

ماهنامه سراسری - پزشکی
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در مادرانــی کــه بــه تازگــی زایمــان کرده انــد 
شــانس تخمــک گــذاری طــی 10 هفتــه اول 
بعــد از زایمــان کــم اســت ولــی انتظــار بــرای رخ 
دادن اولیــن قاعدگــی پــس از زایمــان هــم خطــر 
بــارداری ناخواســته را در پــی دارد پــس بایــد در 
هفته هــای اول پــس از زایمــان روش پیشــگیری 
پیشــگیری  روش هــای  تمــام  و  شــود  آغــاز 
ــوان  ــادران می ت ــن م ــارداری را در ای ــی ب اورژانس

ــود. ــرف نم مص
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ــوم دوران  ــه اول، دوم و س ــه ماه ــری: در س ــت کال ــزان دریاف می
بــارداری توصیــه می شــود روزانــه بــه ترتیــب صفــر، 350 و 
ــرژی در  ــه ان ــاز ب ــده نی ــرآورده ش ــزان ب ــه می ــری ب ــو کال 450 کیل
وضعیــت غیــر حاملگــی افــزوده شــود. )افــزودن 1000 کیلوکالــری 

ــود( ــی می ش ــع چرب ــبب تجم ــتر س ــا بیش در روز ی
ــد  ــادر، در ح ــرم وزن م ــر کیلوگ ــه ازای ه ــن: ب ــت پروتئی دریاف
ــاً یــک گــرم در روز توصیــه می شــود کــه ترجیحــاً قســمت  تقریب
اعظــم آن بایــد از منابــع حیوانــی نظیــر گوشــت، گوشــت ماکیــان 

و ماهــی، شــیر، تخــم مــرغ و پنیــر تامیــن شــود.
 مصــرف گوشــت، تخــم مــرغ، ماهــی خــام و محصــوات لبنــی 

غیــر پاســتوریزه ممنــوع اســت.
ورزش: بــه طــور کلــی اگــر خانــم بــاردار دچــار خســتگی بیــش از 
ــا در معــرض خطــر آســیب قــرار نداشــته باشــد  حــد نشــود و ی

محدودیــت فعالیــت ضرورتــی نــدارد.
موارد منع ورزش در دوران حاملگی:

1- بیماری شدید قلبی-ریوی
2- زنــان در معــرض زایمــان زودرس )ســرکاژ، چنــد قلویــی، 

ــا(  ــرده ه ــی پ ــزی و پارگ خونری
3- زنان مبتا به مسمومیت بارداری )پره اکامپسی(

4- جفت پرویا
5- کم خونی

6- دیابت یا صرع بد کنترل شده
7- چاقی افراطی

8- محدودیت رشد جنین
ــرم  ــی 340 گ ــه 225 ال ــر هفت ــی: در ه ــای دریای ــرف غذاه مص
مصــرف  از  بایــد  امــا  می شــود.  توصیــه  ماهــی  مصــرف 
ــزه  ــی، نی ــه ماه ــر کوس ــراوان نظی ــوه ف ــاوی جی ــای ح ماهی ه

ــود. ــز ش ــی پرهی ــفره ماه ــزرگ و س ــرل ب ــی، ماک ماه
ــان  ــی، زن ــا طب ــی ی ــوارض زایمان ــاب ع ــی: در غی ــافرت هوای مس
حاملــه می تواننــد تــا هفتــه 36 حاملگــی، بــا هواپیما هــای 

ــند.  ــته  باش ــر داش ــی خط ــرواز ب ــب پ ــار مناس دارای فش

دکتر نرگس ندیم زاده
متخصص زنان، زایمان و نازایی

فلوشیپ پریناتولوژی 

دادن  حرکــت 
دوره ای اندام هــای 

تحتانــی  و راه رفتــن 
در  بــار  یــک  حداقــل 

ســاعت جهــت کاســتن از خطــر 
می شــود. توصیــه  ترومبوآمبولــی 

نزدیکــی جنســی: معمــواً در زنــان حاملــه 
ــرگاه  ــود، ه ــن وج ــا ای ــت. ب ــر اس ــی خط ــالم ب س
خطراتــی نظیــر ســقط یــا زایمــان زودرس، جفــت ســر 
راهــی یــا پارگــی پرده هــا وجــود داشــته باشــد بایــد 

ــود. ــودداری ش ــی خ ــی جنس از نزدیک
دندان هــا  معاینــه  دندانپزشــکی:  مراقبت هــای 
حاملگــی  و  می شــود  توصیــه  بــارداری  دوران  در 
ــه  ــرای درمان هــای دندانپزشــکی از جمل ــی ب ممنوعیت

رادیوگرافی هــای دندانــی نــدارد.
واکسن: 

ــای  ــن هفته ه ــی بی ــزاز در دوران حاملگ ــن ک 1- واکس
ــود. ــز می ش ــی تجوی 27 و 36 حاملگ

2- تمــام زنانــی کــه در جریــان فصــل آنفلوآنــزا حاملــه 
خواهنــد بــود بایــد تحــت واکسیناســیون قــرار گیرند.

3- در زنــان مســتعد ابتــا بــه ســرخچه بایــد واکســن 
MMR بعــد از زایمــان دریافــت شــود.

ــق  ــوه رقی ــان قه ــک فنج ــرف ی ــه مص ــن: روزان کافئی
ــظ  ــای غلی ــرف قهوه ه ــی از مص ــت. ول ــع اس بامان

ــود. ــودداری ش خ
)مصرف کمتر از 300 گرم در روز توصیه می گردد(
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ــه  ــات ب ــا حیوان ــاس ب ــی: از تم ــات خانگ حیوان
ــز شــود. ــه پرهی ــژه گرب وی

)ظــرف خــاک گربــه را تمیــز نکنیــد احتمــال 
ــود  ــما وج ــگل توکسوپاس ــه ان ــا ب ابت

دارد(
ســیگار: در دوران بــارداری، مصــرف 
خطــر  اســت.  ممنــوع  دخانیــات 
ســقط، مــرده زایــی، زایمــان زودرس، 
وزن کــم هنــگام تولــد، پارگــی پیــش 
از موعــد پــرده هــا، جداشــدگی 
جفــت و جفــت ســر راهــی، اختــال 
دوران  در  شــخصیتی  و  شــناختی 
کودکــی و بلــوغ، بیــش فعالــی، 
ســندرم مــرگ ناگهانــی نوزاد، آســم و 
چاقــی در کودکــی بــا مصــرف ســیگار 

افزایــش می یابــد.
الــکل: مصــرف هــر میــزان الــکل در دوران 
بــارداری ممنوع اســت. مصــرف الکل عقب 
ماندگــی ذهنــی، محدودیــت رشــد جنیــن، 
اختــال سیســتم عصبــی، اختــاات صــورت، 
کاهــش ضریــب هوشــی، بیــش فعالــی، اختــال 
حافظــه و تشــنج، ناهنجــاری قلبی، اســکلتی، کلیوی، 

چشــمی و کاهــش شــنوایی را در پــی دارد.

در  عصبــی:  لولــه  نقــص  غربالگــری 
می شــود.  انجــام   15-20 هفته هــای 
ــندروم داون و  ــری آنوپلوئیدی)س غربالگ
تــری زومــی 13 و 18(: شــروع ارزیابــی از 
11 هفتگــی می باشــد. در زنــان بــا ســابقه 
اختــاات ژنتیکــی خــاص مشــاوره قبــل 

ــود. ــه می ش ــارداری توصی از ب
گرمــا: در دوران حاملگــی، وان داغ یــا 
ــب در دوران  ــت. ت ــوع اس ــونا ممن س
افزایــش  باعــث   )38/۹0c( بــارداری 
افزایــش  و  ناهنجــاری  و  ســقط 
 )NTD( ــی ــه عصب ــص لول ــال نق احتم

می شــود.
رنــگ مــو: اطاعــات کمــی در دســترس 
ــات،  ــی مطالع ــی در برخ ــد ول می باش
ــقط در  ــش س ــث افزای ــو باع ــگ م رن
آرایشــگران شــده اســت. حداقــل طــی 
ســه ماهــه اول توصیــه بــه عــدم 

می شــود. تمــاس 
مصــرف مکمــل هــا: تحــت نظــر پزشــک 
مصــرف شــود. مصرف بیــش از حــد مجاز 
ــمومیت و  ــاد مس ــبب ایج ــا س مکمل ه

ــه جنیــن می شــود. آســیب ب

BMIحداقل و حداکثر افزایش وزن طی بارداری

18-13 کیلو گرمکمتر از 18.5

16-11 کیلو گرمبین 24.۹ – 18.5

11-7 کیلو گرمبین 2۹.۹ – 25

۹-5 کیلو گرمبیشتر یا مساوی 30

میانگین افزایش وزن در سه ماهه های دوم و سوم در هفته:

BMIمیانگین افزایش وزن

0/45  )0/6 – 0/45( کیلوگرم در هفتهکمتر از 18/5 )کم وزن(
0/45  )0/45 – 0/35( کیلوگرم در هفته24/۹ – 18/5 )طبیعی(

0/3  )0/3 – 0/2( کیلوگرم در هفته2۹/۹ – 25 )اضافه وزن(
0/2  )0/3 – 0/2( کیلوگرم  درهفتهمساوی یا بیشتر از 30 )چاقی(

مصرف هر 
میزان الکل 

در دوران 
بارداری ممنوع 
است. مصرف 

الکل عقب 
ماندگی ذهنی، 

محدودیت رشد 
جنین، اختال 

سیستم عصبی، 
اختاات صورت  

و ... را در پی 
دارد.

افزایش وزن در دو قلویی:

24 – 17 کیلوگرمBMI طبیعی )24/۹ – 18/5(
1۹ – 11 کیلوگرمدر زنان چاق دوقلو

 به شرح جدول زیر است:
وزن بر حسب کیلوگرم

2)قد بر حسب متر(
 BMI افزایش وزن مجاز در دوران بارداری: بر اساس
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در طــی ســال های اخیــر میــزان مــرگ و میــر مــادری بــه  
ــا  ــی از آنه ــوده کــه خیل ــا 16% ب ــران تقریب ــی در ای بیماری هــای قلب

قابــل  پیشــگیری بوده انــد. 
عوامــل افزایــش شــیوع بیماری هــای قلبــی در بــارداری عبارتنــد 
ــاان  ــت در بزرگس ــاا، دیاب ــون ب ــار خ ــی، فش ــش چاق از: افزای
جــوان، افزایــش ســن زنــان بــاردار و تاخیــر در شــروع بــارداری، 
ــا  ــی ت ــادرزادی قلب ــاری م ــه بیم ــا ب ــان مبت ــر در زن ــول عم ط
ســن بزرگســالی کــه بــه دلیــل پیشــرفت در درمان هــای طبــی 
و جراحــی می باشــد. افزایــش تشــخیص بیماری هــای قلبــی در 
بــارداری بــه دلیــل اینکــه خیلــی از بیماری هــا قابــل از بــارداری 
ــی  ــب در حاملگ ــار قل ــش ب ــا افزای ــوده و ب ــت ب ــدون عام ب
تشــدید و حتــی در مــواردی بــرای اولیــن بــار تشــخیص داده 
ــخیص  ــه تش ــی ب ــم قلب ــا عائ ــاردار ب ــم ب ــوند. برای خان میش
ــب ارجــاع داده می شــود. در صــورت وجــود ســابقه بیمــاری  قل
قلبــی مــادرزادی یــا مــرگ  ناگهانــی در بســتگان  نزدیــک، احتمال 

وجــود بیمــاری قلبــی در خانــم بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد. 
بیمــاران شــناخته شــده ی  قلبــی، قبــل از اقــدام بــه بــارداری  حتمــا 
بایــد بــا پزشــک متخصــص قلــب خــود مشــاوره کننــد و وضعیت 
کنونــی قلــب بــا اکــو کاردیوگرافــی و ســایر اقدامــات تشــخیصی 

ارزیابــی شــود. 
تغییــرات فیزیولوژیــک حاملگــی  طبیعــی ممکــن اســت عائــم و 
یافته هــای بالینــی را ایجــاد کننــد کــه  شــباهت بــه بیمــاری قلبــی 
داشــته باشــند و توســط متخصــص زنان و قلب بررســی میشــوند. 
همچنیــن بیمــاری قلبــی مــادر بــر جنیــن و نــوزاد نیــز تاثیــر دارد. 
مثــا اگــر زن بــاردار بیمــاری مــادرزادی قلبــی داشــته باشــد خطــر 
ابتــا در نــوزاد  بیشــتر از حــد معمــول اســت و نیــز اصــاح برخــی 

بارداری و خطر 
بیماری های قلبی

بیماری های قلبی با شدت های مختلف در 1 
الی 2% حاملگی ها دیده می شود و متاسفانه 
باعث افزایش مرگ و میر و آسیب های مادری 
می شود. 

بارداری و خطر 
بیماری های قلبی

بیماری هــای مــادرزادی قلبــی در پیــش از 
بــارداری موجــب کاهــش بــروز ابتــای جنیــن 
هنــگام بــارداری می شــود  و وقتــی مــادر 
مبتــا باشــد تقریبــا در 50 درصــد مــوارد همــان 
ناهنجــاری مــادر جنیــن نیــز دارد. هــم چنیــن 
در بــارداری همــراه بــا بیمــاری قلبــی، در زایمــان 
 IUGR زودرس و تاخیــر رشــد داخــل رحمــی و

شــایع اســت. 
بــارداری در خانــم مبتــا بــه بیمــاری قلبــی باید 
همزمــان توســط متخصص زنــان و متخصص 
قلــب  اداره شــود. زایمــان طبیعــی بــرای اکثــر 
مــادران مبتــا بــه بیمــاری قلبــی ارجــع اســت.  
طــی بــارداری واکســن آنفوانــزا بــدون توجه به 
ســن حاملگــی اجبــاری اســت.  گاهــی  باتوجه 
بــه نــوع بیمــاری قلبــی تجویــز  داروهــای ضــد 
انعقــادی  ارزیابــی می شــود و آموزشــهای ازم در 

ایــن زمینــه بــه بیمــار داده می شــود. 
ــودن  ــناخته ب ــل  ناش ــه دلی ــری: ب ــه گی نتیج
ابتــا مــادران بــه بیماری هــای قلبــی کــه 
گاهــی  بعضــی از آنهــا در وضعیــت خطرناک در 
بــارداری شــناخته میشــوند و بــه دلیــل افزایش 
ــارداری  ــادری در طــی ب ــر م ــرگ و می ــزان م می
بــه دلیــل  بیماری هــای ناشــناخته قلبــی مــادر 
توصیــه شــده اســت کــه حتمــا مــادران بــاردار 
یــک نوبــت ویزیــت متخصــص قلــب در طــی 

بــارداری داشــته باشــند. 

دکتر سکینه قربانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

بیماری های 
مادرزادی 

قلبی در 
پیش از 
بارداری 
موجب 
کاهش 

بروز ابتای 
جنین 
هنگام 

بارداری 
می شود.

ماهنامه سراسری - پزشکی
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دکتر عیسی جاسم زاده
متخصص جراحی عمومی و اپاراسکوپی

ــه در  ــتان ک ــد افغانس ــد 78/6/30 متول ــاله متول ــت 1۹ س ــی اس ــار خانم بیم
تاریــخ ۹7/6/25 تحــت عمــل ســزارین قرارگرفتــه اســت و بــا رضایت شــخصی 
فــردای آن روز بیمارســتان را تــرک می کنــد. در تاریــخ ۹7/6/30 پنــج روز بعــد 
بــا تنگــی نفــس و درد شــکم در ناحیــه اپــی گاســتر مجــدداً در ICU بســتری 
میگــردد کــه جهــت بررســی و رد آمبولــی ریــه و ســایر تشــخیص هــا بــرای 
ــردد  ــت می گ ــکم و CXR در خواس ــونوگرافی ش ــه و س ــو ری ــیتی آنژی وی س
کــه فــردای آن روز مجــدداً بــا رضایــت شــخصی بیمارســتان را تــرک می کنــد.

در تاریــخ ۹8/7/6 مجــدداً بیمــار بــا درد شــکم بــه متخصــص محتــرم داخلی 
ــزارش شــده  ــرا گ ــس از ســونوگرافی شــکم، ســنگ کیســه صف ــه و پ مراجع
بــود و درد ناحیــه RUQ شــکم داشــت کــه در ســرویس جــراح بیمارســتان 
بســتری می گــردد. پــس از ویزیــت توســط جــراح عائــم پریتونیــت داشــته 
درخواســت ســونوگرافی مجــدد شــکم و لگــن می گــردد کــه مایــع آزاد فــراوان 
ــه  ــرد یافت ــرار می گی ــی ق ــل اپاراتوم ــت عم ــار تح ــردد. بیم ــزارش می گ گ
عمــل پرفوراســیون ســکوم در 2 ناحیــه و پریتونیــت باکتريــال، چــرک فــراوان 
حــدوداً 6 لیتــر و عفونــی شــدن امنتــوم بــا بــوی زننــده و عفونــت بــی هوازی 
ــرای وی سکوســتومی و ایلئوســتومی انجــام و شــکم  مشــهود گردیــد کــه ب
شستشــو و امنتــوم آلــوده رزکســیون شــده و پــس از درنــاژ شــکم بیمــار در 
حالــت Septic shock بــه ICU منتقــل و تحــت درمــان قــرار می گیــرد. در 
طــی معالجــه در ICU دچــار ATN شــده همچنیــن تحــت تنفــس مصنوعــی 
 Acid fast bacilli بــا ونتیاتــور قــرار گرفــت. کشــت ترشــحات درن از نظــر
ــا درمان هــای  ــج ب ــه تدری ــود. ب ــی ب ــه منف )میکــروب ســل( انجــام شــد ک
داروئــی )آنتــی بیوتیــک(، اکســیژن تراپــی و فیزیوتراپــی تنفســی و درمــان 
RF )نارســائی کلیــه( مشــکات حــاد بیمــار بــر طــرف شــد و از شــوک عفونی 

ــد. )Septic shock( خــارج گردی
ــده  ــس گردی ــی نف ــدید و تنگ ــرفه های ش ــار س ــار دچ ــان بیم ــول درم در ط
کــه جــراح درخواســت PPD جهــت T.B R/O )بیمــاری ســل( می کنــد امــا 

جــواب PPD منفــی اســت.
ــاز  ــا ب ــار dehiscence ی ــار دچ ــد بیم ــه بع ــک هفت ــخ ۹8/7/13 ی در تاری
ــکم  ــل ش ــده داخ ــی ش ــت طوان ــت عفون ــه عل ــی ب ــم اپاراتوم ــدن زخ ش

)Case report(
گزارش یک مورد بیماری

ــخ  ــردد و در تاری ــم می گ ــه ترمی ــود ک می ش
۹8/7/18 ترخیــص میگــردد. پــس از یــک ماه 
ســرفه های بیمــار مرتبــاً ادامــه داشــته و بیمار 
ــدد  ــم مج ــت ترمی ــود جه ــر می ش ــر ت اغ
ــتری و  ــرز بس ــتان الب ــکم در بیمارس ــدار ش ج
مجــدد ترمیــم جــدار شــکم انجــام می شــود. 
در نهایــت بیمــار پــس از چندیــن بــار مراجعه 
بهبــود پیــدا کــرده جهــت ادامــه درمــان بــه 
ــدداً  ــتان مج ــی رود. در افغانس ــتان م افغانس
بــا تشــخیص فیســتول ریــه و پنومونــی 
ناشــی از T.B ریــه تحــت عمــل پنومونکتومی 
ــرای  ــرد و ب ــرار می گی ــه ق ــی ری ــا لوبکتوم ی

بســتن سکوســتومی دیگــر مراجعــه نکــرد.
ــار  ــن بیم ــاری از ای ــیر بیم ــه س ــه ب ــا توج ب

ــت. ــه اس ــل توج ــر قاب ــکات زی ن
بیمــار مرتبــاً بــه علــت ضعــف مالی بــا رضایت 
ــرده و در  ــرک می ک ــتان را ت ــخصی بیمارس ش
نتیجــه تشــخیص و درمــان بیمــار بــا مشــکل 
و تاخیــر انجــام گرفتــه اســت در صورتــی کــه 
ــل  ــا س ــار T.B ی ــه بیم ــد ک ــت نمی گردی ثاب
دارد و بــه علــت مشــکل زمینــه ای دچــار 
پرفوراســیون کولــون گردیــده اســت متخصص 
زنــان کــه ایشــان را ســزارین کــرده بــود مــورد 
ــه و  ــرار می گرفت ــی ق ــور در جراح ــام و قص اته
باعــث شــکایت همــراه بیمار شــده و مشــکات 
ــاد  ــتان ایج ــک و بیمارس ــرای پزش ــدی ب بع
ــی وی  ــی گناه ــبختانه ب ــه خوش ــد ک می گردی

ــت و قطعــی شــد. ثاب
ــه  ــکایتی ک ــر ش ــا ه ــی ب ــاران افغان در بیم
مراجعــه می کننــد حتمــاً از نظــر T.B بررســی 
گــردد چــون بیمــاری بومــی آنجــا بــوده و بــا 

ــتقیم دارد. ــاط مس ــوءتغذیه ارتب س
ــه و  ــی، صادقان ــی، یکدل ــکاری در جراح هم
لجوجانــه در پــی درمــان بیمــار بــودن منجــر 
ــوت  ــال و ف ــد ح ــار ب ــان بیم ــات ج ــه نج ب
نشــدن وی گردیــد و مــارک مــرگ مــادر 
ــتان و  ــور، اس ــک کش ــتی ی ــه بهداش ــه رتب ک
شهرســتان و نتیجتــاً بیمارســتان را بــه شــدت 
پاییــن خواهــد آورد، نصیــب بیمارســتان 

ــد. ــم نگردی مری
ــی،  ــکاران بیهوش ــار هم ــن بیم ــات ای در نج
داخلــی، جراحــی و زنــان و پرســنل اتــاق 
عمــل و ICU جراحــی و بخش هــای جراحــی 
ــه  ــد ک ــته ان ــر داش ــتقیم و موث ــت مس دخال
بایــد دســت تــک تــک ایــن افــراد را بوســید.
                                                            



شــایع ترین بیمــاری در کــودکان عفونت هــای تنفســی اســت. 
ــت  ــن عل ــایع ترین و مهمتری ــن ش ــی همچنی ــای تنفس عفونت ه
منجــر به بســتری و مــرگ و میر در کودکان اســت. دســتگاه تنفســی 
از مجــاری ورود هــوا یعنــی بینــی و دهــان شــروع می شــود. هــوا 
حیــن عبــور از دهــان و بینــی گــرم و مرطــوب می شــود و ضمنــا بــا 
حرکــت مژک هــای تنفســی ترشــحات و میکروب هــا و ویروس هــا 
بــه خــارج رانــده می شــود. هــوا از حنجــره گــذر میکنــد و ســپس از 

ــش می شــود.  ــای وارد دو برون ــق ن طری
ــه  ــق ک ــن طری ــه ای ــی رود ب ــه م ــک ری ــه ی ــش ب ــر برون ه
ــیم  ــیول ها تقس ــر و برونش ــاخه های کوچکت ــه ش ــا ب برونش ه
می شــوند و نهایتــا بــه کیســه های هوایــی یــا آلوئولهــا 
می رونــد. در کیســه های هوایــی، اکســیژن وارد جریــان خــون 
ــردد  ــول میگ ــون وارد آلوئ ــن خ ــید کرب ــود و دی اکس می ش
ــق و حنجــره  ــازدم دفــع می شــود. حفــره بینــی، حل ــا ب کــه ب
ــش(  ــژه )برون ــای، نای ــتند. ن ــی هس ــس فوقان ــتگاه تنف دس
و ســاختارهای مختلــف درون ریــه )شــامل برونشــیول ها 
ــی  ــتگاه تنفس ــه دس ــراف ری ــای اط ــا( و پرده ه ــول ه و آلوئ

ــد.  ــکیل داده ان ــی را تش تحتان
ســرماخوردگی ها،  شــامل:  فوقانــی  تنفســی  عفونت هــای 

گلــودرد، گــوش درد، عفونــت ســینوس ها و غیــره. 

ماهنامه سراسری - پزشکی

عفونت های حاد 
تنفسی در کودکان

دکتر رضا حکمتیان
متخصص بیماری های کودکان

شایع ترین بیماری در کودکان عفونت های تنفسی است. عفونت های 
تنفسی همچنین شایع ترین و مهم ترین علت منجر به بستری و مرگ و میر 

در کودکان است. دستگاه تنفسی از مجاری ورود هوا یعنی بینی و دهان 
شروع می شود.
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عفونتهایتنفسیتحتانیشامل:
تراکئیــت،  برونشــیولیت،  پنومونــی، 
برونشــیت، کــروپ، آنفوانــزای فصلــی، 
ویــروس نشــانگان خاورمیانــه  و غیــره 
عفونت هــای  بیــن  در  می باشــد. 
فوقانــی شــایعترین علــت  تنفســی 
ــرماخوردگی(.  ــند )س ــا می باش ویروس ه
بیــش از 200 نــوع ویــروس مختلــف در 
بیمــاران عفونــت فوقانــی تنفــس دیــده 
می شــود کــه رایج تریــن آنهــا راینــو 

ــت.  ــروس اس وی
ــی ــتفوقان ــایعفون ــایرویروسه س

شــامل:
کوروناویــروس، پــارا اینفلوآنــزا ویــروس، 
حتــی  و  انتروویــروس  آدنوویــروس، 
RSV می باشــد. خطیرتریــن عفونــت 

تنفســی تحتانــی نیــز پنومونــی اســت. 
ــال  ــازمان WHO در س ــام س ــق اع طب
ــزار  ــرگ ۹20 ه ــل م ــی عام 2015، پنومون
ــوده  ــان ب ــال در جه ــر 5 س ــودک زی ک

بیش از 200 
نوع ویروس 

مختلف 
در بیماران 

عفونت 
فوقانی 

تنفس دیده 
میشود که 
رایج ترین 
راینو  آنها 

ویروس 
است.
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اســت. در یــک تحقیــق در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ایــران، کودکانــی کــه طــی 
یــک دوره زمانــی 5 ســاله در بیمارســتان 
آیــت ا... طالقانــی تهــران بــه علــت 
ــده  ــتری ش ــی بس ــاد تنفس ــت ح عفون

ــدند. ــی ش ــد بررس بودن
از تعــداد 1۹1 کــودک بســتری بــه علــت 
ــا  ــر مبت ــی 184 نف ــاد تنفس ــت ح عفون
ــد  ــی بودن ــی تحتان ــت تنفس ــه عفون ب
برونشــیولیت(   - کــروپ   - )پنومونــی 
ــی  ــت تنفس ــه عفون ــا ب ــر مبت و 7 نف
عامــل  )ســینوزیت(  بودنــد  فوقانــی 
موجــود  آب  ریــز  قطــرات  طریــق  از 
ــس  ــا تنف ــراه ب ــی هم ــوای تنفس در ه
وارد بــدن می شــود. عائــم عفونــت 
ــرفه های  ــه س ــل اولی ــی در مراح تنفس
تــب  و  بینــی  آبریــزش  تــک،  تــک 
ــز  ــدید نی ــوارد ش ــتند. م ــر هس مختص
بــاا  تــب  و  شــدید  ســرفه های  بــا 
همــراه اســت. نخســتین اقــدام والدیــن 

در مواجهــه بــا عائــم ســرماخوردگی 
ــی و کارهــای  ــات محافظت شــامل اقدام
پیشــگیرانه بایــد باشــد؛ ماننــد اســتفاده 
ــب و  ــگام ت ــویه هن ــدن ش ــور، ب از بخ

نیــز مصــرف تب برهــا. 
ــد  ــا بای ــم، حتم ــن عائ ــا شــدت یافت ب
ــرد.  ــج ب ــک معال ــزد پزش ــودک را ن ک
اکثــرا نیــاز بــه مصــرف آنتــی بیوتیــک 
ــا  ــرانه داروه ــرف خودس ــت. مص نیس
ــتباه  ــدت اش ــه ش ــک ب ــی بیوتی و آنت
نبایــد  بیوتیک هــا  آنتــی  از  اســت. 
خودســرانه اســتفاده کــرد زیرا از ســویی 
ــزد و  ــم می ری ــه ه ــاری ب ــت بیم ماهی
ــود  ــای موج ــال آن میکروب ه ــه دنب ب
ــه دارو  ــت ب ــد مقاوم ــدن می توانن در ب
را در خــود ایجــاد کننــد و از طرفــی 
برخــی  ناکافــی  درمــان  دلیــل  بــه 
و  بیمــاری  ســاز  ســبب  ارگان هــا  از 
ــا  ــی ی ــتگاه تنفس ــن دس ــت مزم عفون
ــک  ــود. ی ــدن می ش ــای ب ــایر ارگانه س

ــده  ــان دهن ــز نش ــم نی ــری از عائ س
عفونــت شــدید یــا بدحالــی بیمــار 

ــتند.  هس
عائمخطرشاملمواریدزیراست:

ــودی  ــا ایســت تنفســی 2- کب ــه ی 1- وقف
 یــا رنــگ پریدگــی  3- تنگــی نفــس  

4- تــو کشــیدگی پوســت کــودک در 
ناحیــه زیــر جنــاغ یــا فواصــل بیــن 
ــن انجــام  ــاغ حی ــاای جن ــا ب ــا ی دنده ه
ــاز شــدن و زدن پره هــای  عمــل دم  5-  ب
ــوع  ــه  7- هــر ن ــا تنفــس  6- نال ــی ب بین
صــدای تنفــس غیــر طبیعــی  8- تــب در 
شــیرخوار زیــر 3 مــاه یــا تــب بیشــتر از 3 
روز در شــیرخوار بــاای 3 مــاه  ۹- کاهــش 
دفــع ادرار  10- خســتگی و بــی حالــی 
شــدید و دشــواری در خــوردن و نوشــیدن 

ــیاری ــطح هوش ــال س 11- اخت
ــم  ــک از عائ در صــورت مشــاهده هــر ی
یــازده گانــه فــوق بایــد کــودک فــورا بــه 

اورژانــس رســانده شــود.
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1- مراکز مشاوره بیماری های رفتاری چه مراکزی هستند؟
مراکــز مشــاوره بیماریهــای رفتــاری زیــر نظــر دانشــگاه های 
ــات  ــد. خدم ــت می کنن ــور فعالی ــر کش ــکی سراس ــوم پزش عل
ــا رفتارهــای پرخطــر  ــراد ب ــوده و اف ــگان ب ــز رای در ایــن مراک
می تواننــد بــا مشــاوره تلفنــی و یــا حضــوری اطاعــات ازم 
ــرای  ــاوران، ب ــد مش ــورت صاحدی ــد و در ص ــب نماین را کس
ــام  ــا ن ــز ب ــن مراک ــوند. ای ــاع می ش ــگان ارج ــش رای آزمای
مراکــز مشــاوره ایــدز در ســامانه تلفنــی 118 ثبــت شــده انــد.
ــه اچ آی وی/  ــود ب ــای خ ــت ابت ــاع از وضعی ــرای اط 2- ب
ــورد  ــات در م ــب اطاع ــا کس ــش و ی ــام آزمای ــدز، انج ای

ــم؟ ــد بکنی ــه بای ــدز چ اچ آی وی/ای
ــه نزدیــک تریــن مرکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری  بایــد ب

در شــهر محــل ســکونت خــود مراجعــه کنیــم.
ــدز(  ــاری ای ــل بیم ــه اچ آی وی ) ویــروس عام 3- ابتــا ب

ــت؟ ــدز چیس ــاری ای ــت؟ بیم چیس
ــه اچ آی وی اســت و  ــا ب ــی ابت ــه ن های ــدز مرحل ــاری ای بیم
ــا  ــا بیشــتر( پــس از آلودگــی ب ممکــن اســت 10 ســال )و ی
ایــن ویــروس اتفــاق افتــد. افــراد مبتــا بــه اچ آی وی ســال-
ــی را  ــد و آلودگ ــی می کنن ــت زندگ ــتن عام ــدون داش ــا ب ه
ــد. در صــورت شــروع نشــدن  ــل می نماین ــران منتق ــه دیگ ب
ــدود 3 ـ 2/5  ــاران ح ــر بیم ــع، اکث ــه  موق ــر و ب ــان موث درم

ــد. ــدز می میرن ــاری ای ــخیص بیم ــس از تش ــال پ س
4- عائم بیماری ایدز چیست؟

ابتــا بــه بیمــاری ایــدز در اغلــب مــوارد بــا عــوارض ســاده ای 
ماننــد اســهال، تــب، درد عضانــی، درد مفاصــل شــروع 
ــود  ــه خ ــه خودب ــد هفت ــس از چن ــوارض پ ــن ع ــود. ای می ش
برطــرف می شــود و فــرد خیــال می کنــد کــه بــه ســرماخوردگی 
دچــار بــوده اســت. از آن جــا کــه ســاخته شــدن پادتن هــای 
موثــر حــدود 14 روز طــول می کشــد درایــن زمــان جــدال بیــن 

ــت. ــان اس ــا در جری ــن ه ــها و پادت ویروس 
ــد  ــرا می رس ــی ف ــه دوران ــن مرحل ــدن ای ــپری ش ــس از س پ

ــن  ــون او پادت ــا در خ ــود ام ــوب می ش ــار خ ــال بیم ــه ح ک
وی  خــون  از  و  داد  تشــخیص  می تــوان  را  ایــدز  ضــد 
ویــروس ایــدز را میتــوان بدســت آورد. عــرق کــردن در شــب 
ــاری اســت.  ــن بیم ــم ای و احســاس خســتگی از ســایر عای
مرحلــه بعــدی کــه در آن تصویــر ن هایــی بیمــاری ایــدز بــه 
نمایــش گذاشــته می شــود حاصــل درهــم شکســته شــدن 
کامــل سیســتم دفاعــی بــدن اســت. در ایــن حالــت انــواع 
بیماری هــای باکتریایــی، ویروســی و انگلــی قــادر هســتند کــه 

ــد. ــای بیاندازن ــرد مبتــا را از پ ف
ــدز  ــی ای ــم بالین ــور عائ ــا و ظه ــن ابت ــی بی ــه زمان 5- فاصل

ــت؟ ــدر اس چق
از زمانــی کــه ویــروس وارد بــدن شــده و وارد اولیــن ســلول-
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــورت پذیرفت ــا ص ــود ابت ــی می ش ــای دفاع ه
ــرد وارد  ــه ف ــد ک ــول می کش ــال ط ــول 15-10 س ــور معم ــه ط ب
مرحلــه بیمــاری ایــدز شــود. در صــورت وجــود عواملــی ماننــد 
فقــر غذایــی، عــدم رعایــت بهداشــت، ابتــا بــه عفونت هــای 
ــدت  ــن م ــده، ای ــروس وارد ش ــتر وی ــداد بیش ــف و تع مختل
کوتاه تــر می شــود و اســتفاده از غذاهــای مغــذی و بهداشــتی، 
ــه  ــتن روحی ــام ورزش و داش ــای ازم، انج ــرف ویتامین ه مص
بــاا و تشــخیص و درمــان عفونــت هــا در ایــن مســیر، مــدت 
زمــان را طوانی تــر کــرده، منابــع پزشــکی ایــن مــدت را تــا 20 

ســال هــم گــزارش نمــوده اســت.

پرسش و پاسخ های 
رایج درباره ایدز

قسمت اول:

 شهناز یوسف زاده )سوپروایزر آموزشی(
فاطمه دوستدار )سوپروایزر ارتقاء سامت(
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ی  بیمار عامل  )ویروس  اچ آی  وی  -6
است؟ آمده  کجا  از   ) ایدز

ایــن ویــروس در همــه کشــورها وجــود 
ــده  ــا آم ــت از کج ــخص نیس دارد. مش
اســت. مهــم ایــن اســت کــه بــا داشــتن 
ایــن  بــه  ابتــا  از  رفتارهــای ســالم، 

ــود. ــگیری ش ــروس پیش وی
کشور  کدام  در  بار  اولین  وی  اچ آی   -7

پیدا شد؟
اولیــن بــار در ســال 1۹81 میــادی در 
بیــن مــردان هــم جنــس بــاز در آمریــکا 
ــه  ــود دارد ک ــواهدی وج ــد. ش ــده ش دی
ــدز  ــاری ای ــم بیم ــخ ه ــن تاری ــل از ای قب
ــته  ــود داش ــان وج ــه جه ــد منطق در چن

ــت. اس
ــه ایــدز  ــا خطــر آلودگــی و ابتــا ب 8- آی

ــت؟ ــاوی اس ــرد مس در زن و م
خیــر، زنــان بــه علــت ســاختار فیزیکــی 
ــرای  بــدن، در معــرض خطــر بیشــتری ب

ابتــا قــرار دارنــد.
از  9- آیا شخص مبتا به ایدز را می توان 
ظاهر او یا به طریق دیگری شناسایی کرد؟

ــدارد،  ــم مشــخصی ن ــاری عای ــن بیم ای
شــخص  ظاهــر  از  هیچ ــگاه  لــذا 
نمی تــوان بــه بیمــاری او پــی بــرد. 
ــه بیمــاری  ــا وارد مرحل شــخص مبتــا ت
نشــده، عائــم ظاهــری نــدارد. مرحلــه ی 
قبــل از ایــدز را کــه شــخص فقــط ناقــل 
ــاری در  ــم بیم ــد و عائ ــروس می باش وی
وی آشــکار نشــده اســت، مرحلــه »اچ آی 

می گوییــم. مثبــت«  وی 
به  ما  که  یافت  در می توان  چگونه   -10

خیر؟ یا  هستیم  مبتا  اچ آی وی 
انجــام  بــا  می توانیــم  مــا  امــروزه 
آزمایــش خــون از وضعیــت ابتــای 
ــر  ــویم. اگ ــع ش ــه اچ آی وی مطل ــود ب خ
زمــان  همــان  در  خــون  آزمایشــات 
مثبــت باشــد نشــانه ی ایــن اســت کــه 
بــه اچ آی وی مبتــا شــده ایــم. برعکــس 
ــا  ــر نتیحــه تســت منفــی باشــد، تنه اگ
ــد،  ــاه بع ــدد 3 م ــت مج ــام تس ــا انج ب
ــه  ــا ب ــه مبت ــد ک ــن ش ــوان مطمئ می ت

ــر. ــا خی ــتیم ی ــروس هس وی
ــد از  ــه بای ــان 3 ماه ــدت زم ــن م در ای

وســایل پیشــگیری کننــده صــد در صــد 
ــام شــرایط بســیار  ــرد. در تم اســتفاده ک
مهــم اســت کــه بــا پزشــک خــود ســریعا 
مشــورت کنیــد چــرا کــه او بــه ســواات 
ــورت  ــد داد و در ص ــخ خواه ــما پاس ش
ــنهاد  ــما پیش ــه ش ــت دوم را ب ــاز تس نی

ــرد. خواهــد ک
ــا  ــان مبت ــم اطرافیان م ــه بفهی 11- چگون

ــر؟ ــا خی ــه HIV هســتند ی ب
ــگاه  ــا ن ــط ب ــد فق ــچ گاه نمی توانی هی
ــی  ــورد پ ــن م ــه ای ــان ب ــه اطرافیان ت ب
ــه  ــالمی را ک ــرا س ــرد ظاه ــد. هرف ببری
اســتادیوم  مدرســه،  کار،  درمحــل 
ورزشــی، خیابــان و... ماقــات می کنیــد 
ممکــن اســت بــدون آنکــه حتــی خــود 
ــروس باشــد.  ــن وی ــل ای آگاه باشــد، ناق
بدیــن معنــی کــه در حالــی کــه در 
ظاهــر ســالم بــه نظــر می رســد ولــی در 
ــای  ــا رفتاره ــد ب ــا، می توان ــورت ابت ص
فــرد  بــه  را  ویــروس  خــود  پرخطــر 

ــد. ــل کن ــری منتق دیگ
ادامهدارد...
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پرسش از متخصص زنان

ــوزاد  ــا زردی ن ــارداری ب ــادر در دوران ب ــه م ــا تغذی آی
ــت؟ ــاط اس ــد در ارتب ــد از تول بع

در مــورد ایــن کــه تغذیــه مــادر در دوران بــارداری مــی 
توانــد روی زردی نــوزاد پــس از تولــد تاثیر داشــته باشــد 
و یــا اینکــه تغذیــه مــادر در دوران شــیردهی روی زردی 
نــوزاد تاثیــر داشــته باشــد، اختــاف نظــر زیــاد اســت. 
احتمــاا تغذیــه مــادر نقشــی در زردی نــوزاد نــدارد ولــی 
ــزان  ــادر از می ــارداری م ــود در دوران ب ــی ش ــه م توصی
ــواد شــیمیایی  ــه جــات ســرخ شــده و م مصــرف ادوی

بکاهــد.

دایــل پــاره شــدن زودرس کیســه آب در دوران 
بــارداری چیســت؟

ــاز  ــه طــور کلــی هــر عاملــی کــه باعــث اتســاع و ب ب
ــد  ــود میتوان ــم ش ــه رح ــد دهان ــش از ح ــدن بی ش
منجــر بــه پــاره شــدن زودرس کیســه آب گــردد. ضربه 
شــدید بــه شــکم در اثــر تصــادف یــا ســقوط، عفونــت 
دســتگاه تناســلی، عفونــت هــای موضعــی، ناهنجاری 
ــش  ــت و افزای ــم، دیاب ــه رح ــایی دهان ــی، نارس رحم
مایــع داخــل کیســه از اصلــی تریــن علــل پــاره شــدن 

زودرس کیســه آب مــی شــود.

پایــن بــودن ســاک حاملگــی بــه چــه معناســت و آیــا نشــان دهنده وجــود مشــکلی اســت؟ آیــا لکه بینــی باعــث 
ــود؟ ــقط می ش س

دکتر نسترن صالحی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

در هفتــه هــای اول بــارداری پاییــن بــودن ســاک حاملگــی تــا 
حــدودی طبیعــی اســت، بــه خصــوص اگــر بــدون لکــه بینی 
باشــد؛ ولــی اگــر در هفتــه هــای بااتــر این حالــت ادامــه پیدا 
کنــد و جفــت هــم پاییــن باشــد و بــه خصــوص اگــر بــا لکــه 
بینــی همــراه شــود، مــی توانــد باعــث ســقط گــردد. گرچــه 
خــون ریــزی یــا لکــه بینــی در بــارداری غیــر طبیعــی نیســت، 
ولــی معمــوا نگــران کننده اســت. خــون ریــزی در بــارداری هر 
چقــدر هــم خفیــف باشــد، مــی توانــد نشــانه ای از عــوارض و 
مشــکات گوناگونــی ماننــد ســقط جنیــن، بــارداری خــارج از 

رحــم و جفــت ســر راهــی باشــد. بنابرایــن هرگــز نبایــد بــه لکه 
بینــی یــا خــون ریــزی در بــارداری کــم توجهــی شــود. فرقــی 
نمی کنــد کــه لکــه بینــی چــه زمانــی رخ مــی دهــد و حتــی 
اگــر بســیار کوچــک باشــد، مــی توانــد نشــان دهنــده وجــود 

مشــکلی بزرگ باشــد.
ــزی ازم  ــه ری ــک برنام ــزی پزش ــون ری ــت خ ــه عل ــته ب بس
ــع  ــوان مان ــی نمی ت ــفانه گاه ــد داد و متاس ــام خواه را انج
ســقط جنیــن شــد. خــون ریــزی گاهــی باعــث زایمــان زودر 

مــی شــود.
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آیا با وجود کم کاری تیروئید امکان بارداری وجود دارد؟
ــاروری  ــث ناب ــد باع ــی توان ــد م ــم کاری تیروئی ــوارد ک ــی م برخ
ــدی  ــای تیروئی ــون ه ــری هورم ــدازه گی ــود. ان ــا ش ــم ه در خان
ــرف و  ــکل را برط ــن مش ــد ای ــی توان ــی م ــه راحت ــاح آن ب و اص
ــن  ــد ای ــد باش ــم کاری تیروئی ــاروری ک ــت ناب ــه عل ــی ک در صورت
ــارس  ــوزاد ن ــد ن ــاره شــدن جفــت، تول مشــکل برطــرف شــود. پ
ــم کاری  ــوارض ک ــر ع ــن از دیگ ــی جنی ــل رحم ــرگ داخ ــا م و ی

ــت. ــا اس ــم ه ــد در خان تیروئی
ــه  ــا ب ــم ه ــد در خان ــم کاری تیروئی ــکل در ک ــن مش ــی مهمتری ول
تاخیــر افتــادن رشــد کــودک و کنــد ذهنــی او بعــد از تولــد اســت. 
تــا زمانــی کــه غــده تیروئیــد جنیــن عملکرد خــود را شــروع کنــد، از 
نظــر هورمــون تیروئیــدی کامــا وابســته بــه مــادرش اســت و ایــن 
ــم کاری  ــن ک ــد. بنابرای ــارداری نمی افت ــه 13 ب ــر از هفت ــاق زودت اتف
تیروئیــد در ســه ماهــه اول بــارداری مــی توانــد اثــر ســوء خــود را 
ــارداری  ــل از ب ــر ســامت جنیــن بگــذارد. بنابرایــن ازم اســت قب ب
خانــم هــا نســبت بــه تشــخیص و درمــان وضعیــت تیروئیــد خــود 
ــارداری آســان  ــد در دوران ب ــم کاری تیروئی ــان ک ــد. درم ــدام کنن اق
ــی  ــود هورمون ــران کمب ــرای جب ــوارد پزشــک ب اســت. در بیشــتر م
ــه بیمــار فــرم هــای مصنوعــی T4 مــی دهــد و دوز دارو طــوری  ب
تنظیــم مــی شــود کــه ســطح هورمــون مــورد نظــر در خــون ثابــت 

بمانــد.
ازم اســت همــه خانــم هــا قبــل از اقــدام بــه بــارداری از نظــر تیروئیــد 

بررســی و در صــورت لــزوم درمــان شــوند.
از عائــم شــایع کــم کاری تیروئیــد در بــارداری مــی تــوان به خســتگی 
زیــاد در بــارداری، افزایــش وزن غیــر عــادی، اختــال خــواب، ضعــف 
عضانــی، یبوســت، خســتگی پوســت، اشــاره کــرد. البتــه همــه ایــن 

عائــم در همــه افــراد وجــود نــدارد.

آیــا رابطــه جنســی در طــول بــارداری مجــاز 
ــد  ــی توان ــادر م ــم م ــا ارگاس ــت؟ و آی اس

منجــر بــه ســقط شــود؟
ــارداری معمولــی کــم خطــری داشــته  اگــر ب
باشــید رابطــه جنســی، تحریــک جنســی و 
یــا ارگاســم نمی توانــد باعــث زایمــان زودرس 
و یــا ســقط جنیــن شــود. اگــر چــه ممکــن 
اســت ارگاســم، تحریــک نــوک پســتان هــا 
ــی  ــع من ــود در مای ــتاگاندین موج و پروس
ــی در  ــای مایم ــاض ه ــاد انقب ــث ایج باع
ــا  ــات عموم ــن انقباض ــا ای ــود ام ــم ش رح
موقتــی و بــی خطــر اســت. در ســه ماهــه 
ــن اســت رابطــه جنســی موجــب  اول ممک
ــا  ــی و ی ــاد، بدخلق ــتگی زی ــاس خس احس
تهــوع و اســتفراغ شــود ولــی ممکــن اســت 
ــه  ــه ماه ــوع در س ــاس ته ــع احس ــا رف ب
ــردد  ــاره بازگ ــادر دوب ــی م ــل جنس دوم می
ــوص  ــه خص ــوم و ب ــه س ــه ماه ــا در س ام
ــی زن  ــل جنس ــت می ــن اس ــر آن ممک اواخ
دوبــاره کاهــش پیــدا کنــد. در ایــن مرحلــه 
ــادر  ــت و م ــده اس ــزرگ ش ــیار ب ــکم بس ش
ممکــن اســت احســاس خــارج یــا احســاس 
ــن  ــد. همچنی ــته باش ــاد داش ــتگی زی خس
ممکــن اســت خانــم اعتمــاد بــه نفــس خود 
را در مــورد انــدام هایــش از دســت داده 
باشــد و یــا تــرس از زایمــان و یــا مســئولیت 

ــد. ــرده باش ــغول ک ــن او را مش ــوزاد ذه ن
ــع  ــورت من ــی در ص ــط جنس ــه راب ــر چ اگ
نشــدن توســط پزشــک خطــری بــرای مــادر 
و جنیــن دارد امــا ازم اســت کــه پــدر و مادر 
مســائل بهداشــتی را بــرای جلوگیــری از هــر 
ــی  ــد و در صورت ــت کنن ــکلی رعای ــوع مش ن
کــه هــر یــک از طرفیــن در معــرض بیمــاری 
هــای آمیزشــی قــرار داشــته باشــد از نزدیکی 
ــل  ــا حداق ــد و ی ــودداری کنن ــارداری  خ در ب
در زمــان نزدیکــی از کانــدوم اســتفاده کننــد. 
عــاوه بــر ایــن در صورتــی کــه مــادر دچــار 
ــی، درد رحمــی  ــه ســقط، لکــه بین ــد ب تهدی
ــا  ــوم و ی ــونوگرافی همات ــا در س ــد و ی باش
لختــه پشــت جفــت و یــا جفــت ســرراهی 
گــزارش شــده باشــد خانــم بــارداری بایــد از 

برقــراری رابطــه جنســی خــودداری کنــد.

آیا مصرف استامینوفن در بارداری مجاز است؟
ــه  ــج از جمل ــکات رای ــان مش ــرای درم ــه ب ــی ک ــی از داروهای یک
ســردرد، ســرماخوردگی، تــب، کمــردرد و یــا آنفوانــزا بــرای مــادران 
بــاردار تجویــز می شــود اســتامینوفن اســت. مصــرف اســتامینوفن 
بــه ویــژه بــا دوز بــاا مــی توانــد منجــر بــه بــروز اختــاات رفتــاری 
ماننــد بیــش فعالــی، کم توجهــی و اختــال حرکتی در کودک شــود. 
بــه عــاوه اســتامینوفن مــی توانــد باعــث صدمــه بــه کبــد شــود. 
البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه نمی توانــد از اســتامینوفن در 
بــارداری اســتفاده کــرد و قطعــا مضــرات اســتامینوفن بســیار کمتــر 
از مضــرات تــب اســت. مــادر بــاردار بایــد توجــه داشــته باشــد کــه 
ــد.  ــرف نکن ــی مص ــک داروی ــتور پزش ــدون دس ــکان ب ــد ام ــا ح ت
پزشــک شــما دوز مجــاز مصــرف اســتامینوفن را رعایــت خواهــد 

کــرد.
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ــاا رفتــن ســن ازدواج، افزایــش خانم هــای شــاغل  ــا ب امــروزه ب
و تحصیــل کــرده و مســائل اقتصــادی میــزان بــارداری و زایمــان 
در ســنین بــاا تــر نســبت بــه گذشــته بیشــتر در جامعــه دیــده 

ــت. ــش اس ــه افزای ــد رو ب ــر می رس ــه نظ ــود و ب می ش
در واقــع در حاملگــی مــادر بــاای 35 ســال، نیــاز بــه مراقبت های 
ــد  ــائل رون ــه مس ــاز، ب ــن نی ــت ای ــود دارد و عل ــتری وج بیش
ســامتی خــود مــادر و تغییراتــی برمــی گــردد کــه روی جنیــن 
ــادران  ــا در م ــاری ه ــی بیم ــروز برخ ــال ب ــت. احتم ــر اس موث
ــون،  ــار خ ــت، فش ــد دیاب ــی رود مانن ــاا م ــن ب ــش س ــا افزای ب
ــاوه  ــد ع ــه می توانن ــی  ک ــر لیپیدم ــی و هایپ ــای قلب بیماری ه
بــر مــادر در رونــد بــارداری خطراتــی بــرای جنیــن ایجــاد کننــد.

ــی احتمــال اختــاات  سیســتم  ــال در مــادر دیابت ــه طــور مث ب
عصبــی و قلبــی جنیــن بااتــر اســت و یــا در فشــار خونــی خطــر 

بــروز مســمومیت حاملگــی )پــره اکامپســی( وجــود دارد.
ــال  ــال، احتم ــر از 35 س ــن باات ــا س ــادران ب ــاوه در م ــه ع ب
ــزارین  ــه س ــاز ب ــان زودرس، نی ــان، زایم ــال زایم ــزی بدنب خونری

ــی رود. ــر م ــاا ت ــم  ب ــا وزن ک ــوزاد ب ــد ن ــی، تول اورژانس
ــه ای  ــر مشــکات زمین ــاوه ب ــد ع ــوارد می توان ــن م برخــی از ای
تغییراتــی باشــد کــه در عضلــه رحــم بــا افزایــش ســن صــورت 
ــه  ــه علــت کاهــش میتوکنــدری هــا حساســیت ب می گیــرد و ب

اکســی توســین و قــدرت انقباضــی رحــم 
ــی  ــن عوارض ــد. همچنی ــش می یاب کاه
ــل  ــی داخ ــرگ ناگهان ــقط و م ــد س مانن
ــد  ــش می یاب ــم افزای ــن  ه ــی جنی رحم

ــوم اســت. ــق آن نامعل ــت دقی ــه عل ک
برخــی از اختــاات ژنتیکــی جنیــن مانند 
ســندروم داون نیــز بــا افزایــش ســن 
ــه  ــد ب ــان می ده ــری را نش ــزان باات می
صورتــی کــه در ســن زیــر 25 ســال 1/1064 
ــال آن  ــال احتم ــاای 40 س ــن ب و در س

می رســد.  1/53
بــا وجــود همــه ایــن خطــرات، در صورتــی 
ــود  ــاردار ش ــاا ب ــن ب ــادری در س ــه م ک
ــر و  ــق ت ــای دقی ــه مراقبت ه ــه ب ــا توج ب
امکانــات بهتــری کــه جهــت کنتــرل مــادر 
ــبختانه  ــده، خوش ــود آم ــه وج ــن ب و جنی
ــی را  ــی خوب ــادران دوران حاملگ ــب م اغل
پشــت ســر می گذارنــد و زایمــان مناســبی 
خواهنــد داشــت و نــوزاد ســالمی بــه دنیــا 

می آورنــد.

خطر حاملگی در 
دکتر نویدا نوروز زادهسنین باا 

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

همواره شنیده ایم که حاملگی در سن باا خطرناک است و ممکن است 
مشکات زیادی ایجاد کند. آیا حقیقت دارد؟

برخی از 
اختاات 

جنین  ژنتیکی 
مانند سندروم 

داون نیز با 
افزایش سن 

بااتری  میزان 
را نشان 
می دهد.
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