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بیمارستان و زااگشیه مریم
تخصصی و فوق تخصصی

شبانه روزی
جراحی نوزادان، کودکان، زنان و زایمان، بزرگساالن
ICU ،اورژانس شبانه روزی اطفال، کودکان و زنان
بخش NICU )بخش مراقبت های ویژه نوزادان(

غربالگری جنین و نوزاد
آزمایشگاه - رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه

دارای کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی
جراحی  عمومی   جراحی  زایمان   و  زنان  نوزادان   کودکان  
کودکان و نوزادان  اورولوژی کودکان و بزرگساالن  غدد و رشد 
کودکان  خون و سرطان کودکان  گوارش کودکان  نفرولوژی 
کودکان  ارتوپدی   گوش و حلق و بینی  شنوایی سنجی  پری 
 ناتولوژی )طـب مادر و جنـین(  کلینیـک پای دیابتی  کلینیک درد  
کلینیک داخلی  کلینیک تشخیص و درمان نازایی و ناباروری 

)IVF - IUI(   کلینیک زیبایی  
سازان،  آتیه  ایران،  سینا،  دانا،  بیمه های:  با  قرارداد   طرف 
)شامل:   SOS کارآفرین،  آسیا،  رازی،  کوثر،  البرز،  سپه،  بانک 
نوین، پاسارگاد، سرمد، تعاون، دی، آسماری(، خدمات درمانی، 
معلم،  ما،  میهن،  ملت،  سامان،  کارمندی،  ایرانیان،  سالمت 

کارکنان شهرداری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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کــرج، بلــوار 45 متــری گلشــهر، خیابــان 
ارغــوان غربــی )شــهید اکبریــه(، بیمارســتان و 

ــم ــگاه مری زایش

تلفن:  33502347- 026
026 -33509323
026 -33512459 فکس:  

سفارش آگهی:  09195439812

پست الکترونیک نشریه:

public@maryamhospital

سایت بیمارستان:

www.maryamhospital.ir
اینستاگرام:

 Maryam_hospital
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2 معرفی اتاق عمل بیمارستان  مریم 

3 سوختگی مری با مواد شیمیایی 

4 بیمارستان و زایشگاه فوق تخصصی مریم الگویی کشوری است 

6  Growth Hormone :هورمون رشد

7 اثرات مثبت ورزش در دوران بارداری 

8 پرسش شما؛  پاسخ متخصص زنان 

10 درمان با سلول های بنیادی در بیماری های ارتوپدی 

11 راهکارهای طبیعی برای تسریع زایمان 

12 عفونت های بعد از زایمان 

13 گرامیداشت روز مادر در بیمارستان مریم 

14 کلینیک درد بیمارستان و زایشگاه مریم  )قسمت دوم( 

15 دل نوشته ها  و تجربه های شیرین 9 ماه انتظار 

16 سه ماهه سوم بارداری و تغذیه مناسب آن 

17 فیبروئیدهای رحمی 

18  HPV ویروس

19 فرشته های متولد بیمارستان مریم 

مدیر مسئول: دکتر صالح الدین دلشاد

صاحب امتیاز: دکتر محمد حسین دلشاد

گرافیک و صفحه آرایی: فرزین صادق زاده

چاپخانه: پارس )البرز(

همکاران این شماره: 

دکتر صالح الدین دلشاد )فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان(

خانم خدیجه عباسپور )سرپرستار اتاق عمل(

محمدرضا گلمحمدی )سوپروایزر آزمایشگاه(

پریسا خانوردی  )مربی ورزش در دوران بارداری(

دکتر ملیحه قدس روحانی )متخصص زنان و زایمان(

دکتر امید شریفی )متخصص ارتوپدی(

دکتر بهناز محبتیان )متخصص زنان و زایمان(

دکتر نسترن صالحی )متخصص زنان و زایمان(

مهناز قدیمی  )کارشناس تغذیه(

دکتر نسرین اسالمی زاده )متخصص زنان و زایمان(

دکتر منصوره امیدی )متخصص زنان و زایمان(

دکتر سودابه سلیمانی )متخصص زنان و زایمان(

آتلیه همکار: استودیو حس

مسئول روابط عمومی: نسرین معارفی
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اتاق عمل 

بیمارستان مریم 

دارای ۴ اتاق 

عمل مجزا و فوق 

مدرن، یک اتاق 

عمل اورژانسی 

در خدمت رسانی 

شبانه روزی کوشا 

و موفق است.

ــا قدمــت ۷ ســاله افتخــار آن را دارد  اتــاق عمــل بیمارســتان مریــم ب

کــه بزرگ تریــن اعمــال جراحــی کــه تاکنــون در ایــران انجــام نشــده را 

به خوبــی و بــا پیشــرفته ترین تجهیــزات روز دنیــا انجــام داده اســت.

اتاق عمل بیمارستان مریم دارای ۴ اتاق عمل مجزا و فوق مدرن، یک اتاق 

عمل اورژانسی در خدمت رسانی شبانه روزی کوشا و موفق است.

تجهیــزات شــامل انواع دســتگاه های الپاراســکوپی و هیستروســکوپی، 

ــوط  ــک، لیگاشــور، دســتگاه سنگ شــکن و دســتگاه های مرب هارمونی

بــه نفرولــوژی، اورولــوژی، زنــان، جراحی هــای عمومــی، جراحی هــای 

اطفــال و سیســتم CARM اســت.

اعمــال جراحــی ذیــل در ایــن مرکــز تاکنــون انجــام شــده و همــواره در 

حــال انجــام اســت کــه شــامل:

۱. انــواع اعمــال جراحی هــای زیبایــی شــامل لیپوماتیک، لیپوساکشــن، 

تزریــق چربــی و فیلــر، ماموپالســتی و پروتــز گذاری

۲. کلیــه اعمــال جراحی هــای زنــان شــامل ســرکالژ، APR، البیاپالســتی، 

هیســترکتومی، ســزارین و D&C عمل هــای ترمیمــی زنان

3. انواع اعمال بلوک های عصبی توسط فلوشیپ درد

۴. انجــام اعمــال جراحی هــای پســتان و کانســر های پســتان، 

ماستوپکســی و خــارج نمــودن تومورهــای پســتان توســط فلوشــیپ 

پســتان

5. انجام اعمال هیستروسکوپی، الپاراسکوپی و آرتروسکوپی

اطفــال شــامل هرنــی،  اعمــال جراحی هــای  کلیــه  انجــام   .۶

هیپوســپادیاس، ختنــه، اصــالح کــوردی، آژنــزی مثانــه، آتــرزی مــری و 

خانم خدیجه عباسپور

سرپرستار اتاق عمل

ــته ــوس بس آن

۷. اعمال جراحی اسلیو و اسلینگ

اورولــوژی و  ۸. انجــام اعمــال جراحــی 

 PCNL ،TUL ،TURP شــامل:  نفرولــوژی 

و  واریکوســل  پروســتاتکتومی،   ،TURBT

هیدروســل

۹. کلیــه اعمــال جراحــی کولورکتــال توســط 

شــامل  کولورکتــال  فــوق  متخصــص 

رکتوپکســی، برداشــتن تومورهــای رکتــوم و 

به وســیله الپاراســکوپ؛ کولــون 

ــی  ــام جنس ــی ابه ــال جراح ــام اعم ۱۰. انج

ماننــد: واژینوپالســتی - ایجــاد واژن بــا 

اســتفاده ســیگموئید )روده(

۱۲. انجــام اعمــال جراحی هــای ارتوپــدی 

ارتوپدیســت های  مجرب تریــن  توســط 

زانــو  مفصــل  تعویــض  شــامل  ایــران 

  ،HIP،CTR ،CTS ــل ــض مفص )TKA(، تعوی

ــانه ــکوپی ش ــو و آرتروس ــکوپی زان آرتروس

ــاروری  ــای ناب ــال جراحی ه ــام اعم ۱3. انج

ــر ــفر و پانکچ ــامل IVF، ترانس ش

بــا ســپاس از کلیــه پرســنل و پزشــکان 

مجــرب بیمارســتان مریــم.

معریف ااتق عمل بیمارستان  مریم



سوختگی مری با مواد شیمیایی به دو دسته تقسیم می شود:

۱- مواد اسیدی

۲- مواد قلیایی

ــر مــواد  ــرا اکث ــع مــواد قلیایــی هســتند زی کــودکان بیشــتر در معــرض بل

شــیمیایی در دســترس کــودکان در منــازل قلیایــی هســتند. این مواد شــامل 

مــواد شــوینده و تمیــز کننــده، مــواد تمیــز کننــده لوله هــای کولــر در مناطــق 

گرمســیری، پودرهــای دتــرژان و غیــره می باشــد.

این مواد در دو نوع زیر هستند:

۲( پودر ۱( مایع  

ــت  ــتر اس ــد بیش ــاد می کنن ــع ایج ــیمیایی مای ــواد ش ــه م ــیب هایی ک آس

چــون بــه محــض اینکــه وارد دهــان کــودک می شــود بــه علــت لیــز بــودن 

آن را بلعیــده و بــه ســرعت از مــری و معــده می گــذرد. در حالــی کــه مــواد 

پــودری را وقتــی کــودک در دهــان می گــذارد بــه علــت طعــم ناخوشــایند آن 

فــورًا ســعی می کنــد بــا تــف کــردن آن را خــارج کنــد.

مــواد قلیایــی بیــش از مــواد اســیدی آســیب می رســاند زیــرا نســوج را از 

بیــن می بــرد و حالــت Liquedfaction ایجــاد می کنــد. یعنــی نســج را آب 

ــه  ــی ک ــه ســاز ســوراخ شــدن مــری می شــود. در حال ــد و زمین ــه( می کن )ل

اســید ضمــن ســوختگی نســج در تمــاس بــا آن ســفت می شــود.

بــه هنــگام ورود مایــع ســوزاننده بــه داخــل مــری، اسپاســم عکــس العملــی 

مــری )جمــع شــدن مــری( باعــث می شــود کــه دور تــا دور مــری بــا ایــن مــاده 

ســوزاننده تمــاس پیــدا کنــد و ســوختگی دور تــا دور مــری اینجــاد کنــد.

هــر چــه شــدت و مقــدار مــاده زیادتــر باشــد عمــق ســوختگی هــم بیشــتر 

ــردد  ــوختگی گ ــار س ــری دچ ــه م ــه الی ــر س ــت ه ــن اس ــود. ممک می ش

ــه(. ــاط و عضل ــر مخ ــاط، زی ــری مخ ــای م )الیه ه

در مســیر مــری 3 تنگــی وجــود دارد. یکــی ناحیــه حنجــره، دومــی محــل 

مجــاورت شــریان اصلــی بــدن آئــورت و ســوم در مجــاورت دیافراگــم.

سوختگی مری
 با مواد شیمیایی

جراح عمومی و فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

  نشانه های بالینی

  برخی از کودکان بدون نشانه اند.

ــروج  ــزاق )خ ــزش ب ــی از ری ــرًا درجات   اکث

آب از دهــان(، خــودداری از غــذا خــوردن بــا 

ناراحتــی قفســه ســینه را نشــان می دهنــد.

ــد  ــواًل می توانن ــر معم ــزرگ ت ــودکان ب   ک

ناحیــه ای از قفســه ســینه را نشــان دهنــد 

کــه احســاس درد یــا گرفتگــی جســم 

خارجــی دارد.

  نشانه های تنفسی کم است.

  در ســوختگی های شــدید یــا گرفتگی هــای 

شــدید به علــت تجمــع بــزاق در داخــل مری 

و ورود بــه نــای ایجــاد ســرفه می کنــد.

   شایع ترین اجسام خارجی:

۱- ســکه های فلــزی کــه بــدون خطــر از 

مــری عبــور می کننــد.

ــوص  ــه خص ــازی ب ــباب ب ــات اس ۲- قطع

دیســکی. باطری هــای 

3- مواد غذایی.

ــا  ــری و ی ــرزی م ــابقه آت ــا س ــاران ب ۴- بیم

GER در معــرض تجمــع اجســام خارجــی و 

مــواد غذایــی در مــری هســتند.

   درمان:

ــدرو  ــک، هی ــی بیوتی ــرم، آنت ــز س   تجوی

ــزون. کورتی

   ۲۴ ساعت بعد از آن آندوسکوپی
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ــس  ــراه ریی ــه هم ــرز ب ــکی الب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی

ــف  ــوم پزشــکی لرســتان از بخــش هــای مختل دانشــگاه عل

ــد  ــرج بازدی ــم ک ــوق تخصصــی مری بیمارســتان وزایشــگاه ف

نمــود. 

ــی در  ــد فتح ــرز، محم ــم الب ــام ج ــگار ج ــزارش خبرن ــه گ ب

حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت: دکتــر دلشــاد مدیــری توانمنــد 

مــی باشــد کــه خدمــات ایشــان متعلــق به کل کشــور اســت. 

بیمارســتان هــای تخصصــی از اولویــت هــای مهــم هرجامعه 

ــم از افتخــارات  ــوق تخصصــی مری ای اســت وبیمارســتان ف

اســتان البــرز مــی باشــد.

 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز ضمــن ابــراز رضایــت 

ــبختانه  ــت: خوش ــار داش ــم اظه ــتان مری ــرایط بیمارس از ش

بیمارســتان مریــم شــرایط بســیار مطلوبــی دارد و بــا داشــتن 

ــاال الگویــی کشــوری اســت.  اســتانداردهای ب

دکترفتحــی در خصــوص زمینــه  همــکاری های بین دانشــگاه 

علــوم پزشــکی و بخــش خصوصــی گفــت: بــا ایجــاد تفاهــم 

نامــه هــای مشــترک بیــن بیمارســتان مریــم و دانشــگاه علوم 

پزشــکی مــی تــوان آمــوزش هــای مــورد نظــر دانشــجویان 

پزشــکی را پیگیــری و اجــرا نمــود. 

وی در ادامــه افــزود: قطعــًا بــا گســترش ایــن همــکاری هــا 

ــه آحــاد مــردم ارائــه خواهــد  خدمــات ســامت مطلوبــی ب

شــد. مــا ازگســترش تخت هــای بیمارســتانی خصوصــًا تخت 

مــادر وکــودک توســط بخــش دولتــی وخصوصــی اســتقبال و 

از آنــان حمایــت مــی کنیــم. 

ــا تشــکر از  ــز ب ــم نی ــر عامــل بیمارســتان وزایشــگاه مری مدی

ــتان  ــرز و لرس ــکی الب ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــور روئس حض

در بیمارســتان فــوق تخصصــی مریــم گفــت: در بیمارســتان 

ــی  ــورت م ــادری ص ــژه و ن ــای وی ــل ه ــم عم ــگاه مری وزایش

ــت  ــی جه ــه علم ــورت مقال ــه ص ــان ب ــه آن ــه هم ــرد ک گی

ــردد.  ــی گ ــه م ــه ارائ اســتفاده هم

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز در بازدید از بیمارستان فوق تخصصی مریم:

بیمارستان و زایشگاه فوق تخصیص مریم 
الگویی کشوری است



دکتــر صــاح الدیــن دلشــاد بــا مهــم دانســتن کارهــای علمــی 

اظهــار داشــت : خوشــبختانه در ایــن بیمارســتان کار درمانــی و 

علمــی همزمــان صــورت مــی گیــرد کــه کاری بســیار ارزشــمند 

اســت. بیمارســتان مریــم از مراکــز درمانــی موفــق در اســتان 

ــت  ــا را تح ــه ه ــام بیم ــه تم ــد ک ــی باش ــور م ــرز و کش الب

ــودرا  ــن خ ــت مراجعی ــت رضای ــته اس ــش دارد و توانس پوش

کســب نمایــد . 

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خــرم آبــاد نیــز در پایــان ایــن 

بازدیــد گفــت: در بیمارســتان مریــم خدمــات بســیارمهمی 

ــه اســت و تمــام اصــول  ــرای مــادران وکــودکان صــورت گرفت ب

اســتاندارد را دارا مــی باشــد، کــه انجــام عمــل هــای موفــق در 

بخــش اطفــال از دســتاوردهای ایــن مرکــز درمانــی اســت . دکتر 

محمــد رضــا نیــک بخــت ضمــن تشــکر از تــاش هــای دکتــر 

دلشــاد در موسســه محــک افــزود: دراســتان محــروم لرســتان، 

موسســه محــک بــا حضــور دکتــر دلشــاد اقدامــات خوبــی بــرای 

کــودکان دارای مشــکات لــب شــکری و... انجــام داده اســت کــه 

جــا دارد از زحمــات ایشــان تشــکر و قدردانــی نمایــم. 
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بازتاب خبری 
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز 

به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

از بیمارستان وزایشگاه فوق تخصصی مریم کرج در رسانه ها
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رشــد خطــی افــراد به ویــژه کــودکان، براینــد مجموعــه ای از 

ــن  ــاری و همچنی ــه، بیم ــک، تغذی ــامل ژنتی ــه ش ــت ک علت هاس

اثــرات هورمونــی می شــود. هورمون هــای زیــادی بــر رشــد تاثیــر 

می گذارنــد کــه در ایــن میــان، هورمــون رشــد )GH( هورمون هــای 

ــا  ــن هورمون ه ــزء مهم تری ــی، ج ــتروئیدی جنس ــدی و اس تیروئی

ــر ســالمت کــودکان  هســتند. کمبــود هورمــون رشــد می توانــد ب

تاثیــر بگــذارد؛ بنابرایــن، هورمــون رشــد عــالوه بــر نقشــی کــه در 

ــراد  ــالمت اف ــرای س ــی ب ــام دوران زندگ ــی دارد، در تم ــد خط رش

ضــروری اســت.

تنظیم هورمون رشد:

 GH .هورمــون رشــد در هیپوفیــز تولیــد، ذخیــره و ترشــح می شــود

یــا همــان هورمــون رشــد بــا اتصــال بــه گیرنــده خــود در کبــد، 

موجــب تحریــک و آزادســازی IGF-۱ از کبــد می شــود، کــه IGF-۱ بــا 

فیدبــک منفــی، آزادســازی هورمــون رشــد را از طریــق دو هورمــون 

هیپوتاالموســی کنتــرل می کنــد.

ترشــح هورمون رشــد به صــورت دوره ای و ضربانی اســت، در نتیجه 

بــا اندازه گیــری نمونــه تصادفــی )Random( نمی تــوان کمبــود یــا 

افزایــش GH را تشــخیص داد و در فاصلــه بیــن ضربان هــا، میــزان 

GH کامــاًل پائیــن اســت کــه در ایــن حالــت، کمبــود GH از تولیــد 

نرمــال آن قابــل تمایــز نیســت. عوامــل مختلفــی ماننــد خــواب، 

فعالیت، اســترس، ســن، غلظــت بــاالی گلوکوکورتیکوئیدهــا و... بر 

ترشــح و میــزان هورمــون رشــد تاثیــر می گذارنــد.

هورمون رشد: هورمون رشد: 
  GrowthGrowth
HormoneHormone

افزایش هورمون رشد:

بیماری هایــی کــه در اثــر افزایــش هورمون 

رشــد اتفــاق می افتنــد:

اســت  نــادری  ســندرم  آکرومگالــی: 

کــه در اثــر افزایــش GH در بزرگســاالن 

وضعیــت  ایــن  در  و  می شــود  ایجــاد 

اســتخوان های پهــن بــدن به شــدت رشــد 

کــرده و بــزرگ می شــوند.

اثــر  نیــز در  بلنــدی قــد  ژیگانتیســم: 

افزایــش GH در دوران قبــل از بلــوغ در 

می دهــد. رخ  کودکــی 

کاهش رشد نقص در هورمون رشد:

نانیســم یــا قامــت کوتــاه به دلیــل کمبــود 

ــی 5  ــر از ۴ ال ــد کمت ــد )رش ــون رش هورم

ســانتی متر در ســال( از جملــه بیماری هایی 

اســت کــه به دلیــل کاهــش هورمون رشــد 

ــد. ــاق می افت ــا اتف در بچه ه

ــی نقــص هورمــون رشــد به وســیله  ارزیاب

آزمایــش خــون:

جهــت  مرحلــه ای  چنــد  روش  یــک 

 )GH( ارزیابــی ترشــح هورمــون رشــد

پیشــنهاد می شــود کــه در ایــن روش، 

ــه انجــام می شــود،  ــدا غربالگــری اولی ابت

 GH ۱، ســنجش-IGF یکــی از تســت های

در بچه هــا، تســت تحریکــی دارویــی 

ــنجش  ــی از س ــای مختلف ــت. روش ه اس

GH وجــود دارنــد کــه در آزمایشــگاه 

ــتفاده از روش  ــا اس ــم ب ــتان مری بیمارس

کمــی لومینســانس CLIA کــه یــک روش 

ــت،  ــنجش GH اس ــت س ــرفته جه پیش

می شــود. اســتفاده 

هورمون های 

زیادی بر رشد 

تاثیر می گذارند 

که در این 

میان، هورمون 

 )GH( رشد

هورمون های 

تیروئیدی و 

استروئیدی 

جنسی، جزء 

مهم ترین 

هورمون ها 

هستند.

محمدرضا گلمحمدی

سوپروایزر آزمایشگاه

ماهنامه سراسری - پزشکی



اثرات مثبت ورزش در دوران بارداری
هــدف از تمرین هــای بدنــی در دوران بــارداری حفــظ حالــت و 

تقویــت عضــالت و زیبایــی انــدام مــادر اســت تــا بتوانــد از نظــر 

جســمی و روحــی بــرای زایمــان آمــاده شــود.

نرمش هــای صحیــح 3 امتیــاز بــارز بــه همــراه دارنــد نخســت 

ــری  ــد بهت ــارداری رون ــود دوران ب ــث می ش ــش باع ــه نرم آن ک

ــریع  ــری را تس ــیژن گی ــون و اکس ــردش خ ــد. گ ــته باش داش

ــادر باشــد  ــه ق ــرار میدهــد ک ــی ق ــدن را در وضعیت ــد و ب می کن

کــودک را بــا خســتگی کــم تــری حمــل کنــد. از نظــر ســالمت 

ــکار اســت. ــل ان ــر قاب ــرات ورزش غی ــز اث ــی نی روان

ــا قــوی کــردن ماهیچــه هایــی کــه  دلیــل دوم آن کــه ورزش ب

هنــگام زایمــان نقــش عمــده ای بــه عهــده خواهنــد داشــت و 

ــر  ــرای زایمــان ســریع ت ــدن را ب ــردن مفاصــل باســن، ب ــرم ک ن

ــارداری  ــه در دوران ب ــادری ک ــد. م ــاده می کن ــر آم ــت ت و راح

ــه  ــری ب ــم ت ــد، داروی مســکن ک ــه طــور منظــم ورزش می کن ب

ــمت های  ــه قس ــت ورزش ب ــاز دارد. در نهای ــان نی ــگام زایم هن

ــر شــکل  ــان زودت ــس از زایم ــد پ ــازه می ده ــدن اج ــف ب مختل

ــود و  ــع می ش ــاره جم ــکم دوب ــد. ش ــاز یابن ــود را ب ــی خ طبیع

ــه وزن  ــد و اضاف ــر می گردن ــرم طبیعــی خــود ب ــه ف ســینه ها  ب

ــر از دســت مــی رود. راحــت ت

ــه  ــد ک ــروز می کنن ــارداری در میانســالی ب بســیاری از عــوارض ب

ــد.  ــارداری می باش ــای الزم در دوران ب ــدم مراقبت ه ــی از ع ناش

ــرای  ــی ب ــار تغییرات ــواه دچ ــواه ناخ ــارداری خ ــدن در دوران ب ب

پذیــرش  و رشــد جنیــن می شــود کــه در صــورت عــدم آگاهــی 

و مراقبت هــای الزم عــوارض ناشــی از ایــن تغییــرات تــا 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــادران را درگی ــی م ــال های آت س

ــا  ــادران م ــیاری از م ــه بس ــید ک ــاور باش ــن ب ــاید در ای ش

بــدون انجــام ورزش هــای دوران بــارداری کــودکان ســالمی 

ــر همیــن مــادران  ــی متاســفانه اکث ــد ول ــا آورده ان ــه دنی ب

ــی  ــه وزن، افتادگ ــو درد، اضاف ــر درد، زان ــار کم ــون دچ اکن

ــارداری و  ــی از ب ــکالت ناش ــیاری مش ــه و بس ــم و مثان رح

ــتند. ــان هس زایم

امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم و تحقیقــات انجــام شــده 

می تــوان نــه تنهــا از عــوارض ناشــی از بــارداری پیشــگیری کــرد 

بلکــه دوران بــارداری و زایمــان را بــه یکــی از لــذت بخــش تریــن 

مراحــل زندگــی یــک مــادر تبدیــل کــرد کــه هــم فرزنــد ســالمی 

ــی الزم  ــمی و روح ــالمت جس ــود از س ــم خ ــا آورد و ه ــه دنی ب

برخــوردار باشــد تــا لــذت مــادر شــدن را بیشــتر بچشــد و تجربه 

شــیرینی از ایــن دوران بــه خاطــر بســپارد.

اکثــر زنــان ایرانــی در دوران بــارداری بــه طــور معمــول بــه زندگــی 

بــی تحــرک روی می آورنــد ایــن در حالــی اســت کــه نتایــج مثبت 

فعالیــت بدنــی بــه طــور کلی شــناخته شــده اســت.

مــادران ســالم می تواننــد بــا اطمینــان برنامــه ورزشــی مشــخص 

و منظمــی را زیــر نظــر مربــی مجــرب از هفته ســیزدهم بــارداری 

ــم  ــد. ورزش منظ ــه دهن ــارداری ادام ــان ب ــا پای ــد و ت ــاز کنن آغ

ــزان ســزارین و  ــر و می ــاه ت ــان را کوت ــال زایم ــه فع طــول مرحل

ناراحتــی جنیــن حیــن زایمــان را کاهــش می دهــد. 

بــرای داشــتن جســم و روان ســالم ورزش مناســب را بخشــی از 

فعالیــت روزانــه خــود قــرار دهیــد.

پریسا خانوردی 

مربی ورزش های دوران بارداری
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ماهنامه سراسری - پزشکی

ــوز به ســمت  ــن هن ــارداری هســتم، ســر جنی ــه ســی و ششــم ب 1-  هفت

ــه چرخیــدن جنیــن  ــا انجــام حرکاتــی ب ــا می تــوان ب ــاال قــرار دارد. آی ب

کمــک کــرد؟

ــارداری،  ــای دوران ب ــد ورزش ه ــی مانن ــرکات نرمش ــر ح ــای آخ هفته ه

همچنیــن پیــاده روی روزانــه یــک الــی دو بــار، به مــدت ۴۰ دقیقــه انجــام 

شــود. انجــام حــرکات چهاردســت وپا )حرکــت نــوزادان شــیرخوار( حــدود 

۲ الــی 3 بــار در روز، انجــام حــرکات بــاال و پاییــن روی توپ هــای ورزشــی 

می توانــد بــه چرخــش ســر جنیــن کمــک کنــد و منجــر بــه زایمــان طبیعی 

شــود.

ــا مشــکل جــدی  ــه چــه معناســت؟ آی ــع آمنیوتیــک ب 2- کــم شــدن مای

اســت؟

کــم شــدن مایــع آمنیــون در دوران بــارداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

اســت و بســته بــه ایــن کــه چــه میــزان اســت، متفــاوت خواهــد بــود.

علــل کــم شــدن مایــع آمنیــون متفــاوت اســت. به طــور مثــال شــایع ترین 

ــع  ــون و نشــت مای ــت ســوراخ شــدن کیســه آمنی ــد به عل ــل می توان دلی

باشــد و اگــر کاهــش مایــع آمنیــون در اوایــل بــارداری باشــد، ممکن اســت 

ــد. در صــورت  ــده نمان ــن زن ــارداری شــود و جنی ــم زودرس ب ــه خت ــاز ب نی

تشــکیل کامــل ریه هــای جنیــن و کاهــش مایــع آمنیــون، بســته بــه ایــن 

کــه کاهــش در چــه حــد باشــد، مــادر می توانــد تــا موعــد زایمــان بــا انجام 

ســونوگرافی های مــداوم و منظــم زیــر نظــر پزشــک زنــان و زایمــان باشــد؛ 

امــا، اگــر میــزان کاهــش مایــع زیــاد شــود، پزشــک ناچــار بــه اعــالم ختــم 

بــارداری اســت.

3-  علــت بســته بــودن لوله هــای رحمــی چیســت و چگونــه می تــوان آن 

را درمــان کــرد؟

ــه از شــایع ترین  ــی دارد، ک ــل متفاوت ــودن لوله هــای رحمــی عل بســته ب

ــی کــه قســمت لگــن  ــل آن عفونت هــا و التهــاب اســت. عفونت های عل

ــد باعــث انســداد لوله هــای رحمــی شــوند.  ــد، می توانن ــر می کنن را درگی

ــرای  ــی اســت و ب ــی، نازای ــودن لوله هــای رحم ــی بســته ب عارضــه اصل

درمــان اگــر ایــن انســداد خفیــف و جزئــی باشــد، شــاید بتــوان در حیــن 

ــی درمــان  ــع آن را درمــان کــرد. به طــور کل ــا تزریــق مای الپاراســکوپی ب

خاصــی نــدارد و چنانچــه لوله هــای رحمــی بیمــاری بســته باشــد، بــرای 

درمــان نازایــی و بــاردار شــدن بایــد از روش هــای کمــک بــاروری کمــک 

گرفــت.

هفتــه  آنومالــی  ســونوگرافی  در   -4

هجدهــم، یــک کیســت کوچــک در مغــز 

ــن  ــا ای ــت. آی ــده اس ــده ش ــن دی جنی

موضــوع خطرنــاک اســت؟

ــود  ــن وج ــز جنی ــه در مغ ــت هایی ک کیس

اگــر  کوروئیــد(  )کیســت های  دارنــد 

و  میلی متــر  یــک  از  کمتــر  سایزشــان 

به ویــژه تعدادشــان کــم باشــد، همچنین در 

یــک طــرف دیــده شــوند، معمواًل مشــکلی 

به صــورت  واقــع  در  نمی کننــد.  ایجــاد 

ــی نیســتند و پزشــک  ــک کیســت واقع ی

معالــج به طــور معمــول ســونوگرافی را 

بــرای ایــن دســته از افــراد در حــدود هفتــه 

ــود  ــاهد بهب ــب ش ــد، اغل ــرار می کن ۲۴ تک

خودبه خــود ایــن کیســت ها هســتند. اگــر 

ــرف  ــد در دو ط ــت های کوروئی ــن کیس ای

دیــده شــوند، تعدادشــان زیــاد و سایزشــان 

بیشــتر از ۱ میلی متــر باشــد، نیــاز بــه انجام 

آمنیوســنتز اســت؛ چراکــه، ممکــن اســت 

مشــکالتی از جملــه مشــکالت کروموزومــی 

ــد. ــته باش ــال داش ــن به دنب ــرای جنی را ب

5-  آیــا لکــه بینــی بعــد از مصــرف قــرص 

اورژانســی طبیعــی اســت یــا ممکــن 

ــد؟ ــاده باش ــاق افت ــارداری اتف ــت ب اس

مصــرف قرص هــای اورژانســی واکنش هــای 

ــد.  ــاد می کن ــراد ایج ــدن اف ــی در ب متفاوت

ممکــن اســت فــرد لکــه بینی داشــته باشــد، 

خونریــزی را تجربــه کنــد یــا اصــال هیچ گونه 

خونریــزی نداشــته باشــد و در هــر کــدام از 

ــود دارد و  ــارداری وج ــکان ب ــوارد ام ــن م ای

ــدن  ــای ب ــاس واکنش ه ــر اس ــوان ب نمی ت

ــارداری  ــاره ب ــرص، درب ــه ق ــار نســبت ب بیم

ایشــان اظهــار نظــر قطعــی کــرد.

پرسش شما؛
دکتر ملیحه قدس روحانی اپسخ متخصص زانن

متخصص زنان، زایمان و نازایی
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ــی  ــا عوارض ــدورال ب ــی اپی ــا روش بی حس ــزارین ب ــام س ــا انج 6-  آی

ــت؟ ــراه اس ــردرد هم ــردرد و کم ــد س مانن

ــود  ــردرد وج ــاد س ــکان ایج ــدورال ام ــا اپی ــپاینال ی ــی اس در بی حس

دارد، البتــه اغلــب ســردردها خفیــف و گذراســت و بــا مصــرف داروهــای 

مســکنی همچــون اســتامینوفن یــا بــا مصــرف قهــوه بهبــود می یابــد.

ــرای  ــرر ب ــردن ســوزن مک ــال وارد ک ــه به دنب ــن اســت ک ــدرت ممک به ن

ــد. ــه کن ــار ســردردهای شــدیدی را تجرب بی حســی، بیم

در ارتبــاط بــا کمــردرد، بیشــتر کمــردردی کــه پــس از زایمــان ســزارین 

ــان  ــس از زایم ــت. پ ــارداری اس ــه ب ــت پروس ــود، به عل ــه می ش تجرب

ــی مــادر و نداشــتن تحــرک به مــدت  ــل دراز کشــیدن طوالن ــز به دلی نی

طوالنــی ایجــاد می شــود، در نهایــت بــه بخش هایــی ماننــد عضــالت 

ــًا  ــی آورد و صرف ــار م ــر و... فش ــای کم ــتخوان های مهره ه ــری، اس کم

ارتباطــی بــا اپیــدورال نــدارد.

7-  آیا باال بودن کلسترول در دوران بارداری خطرناک است؟

ــد،  ــترول باش ــش کلس ــار افزای ــدن، دچ ــاردار ش ــل از ب ــار قب ــر بیم اگ

طبیعتــًا شــخص نیازمنــد بــه درمــان اســت و بــا مصــرف داروهــای الزم 

و مشــاوره توســط متخصــص داخلــی، بایــد میــزان کلســترول کاهــش 

داده شــود.

8-  آیا تاخیر در بریدن بند ناف برای مادر خطری در پی دارد؟

ــود، در  ــده ش ــپ و بری ــد کالم ــد بای ــد از تول ــه بع ــاف بالفاصل ــد ن بن

ــدارد؛ امــا، باعــث  ــرای مــادر ضــرری ن ــر در ایــن عمــل ب صــورت تاخی

ــد  ــه بن ــد بالفاصل ــن، بای ــود؛ بنابرای ــن می ش ــی در جنی ــاد کم خون ایج

ــاط قطــع شــود. ــن ارتب ــده و ای ــاف بری ن

9-  بررسی مشکالت ژنتیکی چه زمان و چگونه اجرا می شود؟

مشــکالت ژنتیــک در دوران بــارداری، امــروزه به عنــوان غربالگــری دوران 

بــارداری اســت کــه در ارتبــاط بــا غربالگــری، در حــدود هفتــه دوازدهــم 

ابتــدا ســونوگرافی انجــام می شــود، در ایــن ســونوگرافی چیــن گردنــی 

یــا انتــی اندازه گیــری و ســپس اولیــن مرحلــه غربالگــری کــه آزمایــش 

ــش،  ــونوگرافی و آزمای ــوع س ــود. از مجم ــام می ش ــت؛ انج ــون اس خ

ــه ســندروم داون و  ــی از جمل ــوان یک ســری از بیماری هــای ژنتیک می ت

تریزومــی ۱۸ را مــورد بررســی قــرار داد.

بــارداری،   ۱۸ هفتــه  در  آن  بــر  عــالوه 

ســونوگرافی آنومالــی و اســکن انجــام 

ــن  ــای جنی ــد اعض ــه می توان ــود، ک می ش

ــد. ــی کن ــت بررس ــه دق ــاًل ب را کام

اگــر بیمــار ســابقه مشــکل ژنتیکــی داشــته 

باشــد )خــودش یــا فرزنــدان قبلــی(، ممکن 

اســت الزم باشــد اقدامــات دیگــری از جمله 

آمنیوســنتز یــا نمونه گیــری از پرزهــای 

جفتــی صــورت گیــرد تــا بررســی های 

ــود. ــام ش ــرد انج ــرای ف ــی الزم ب ژنتیک

10- چــه مدتــی پــس از ســزارین می تــوان 

ورزش را شــروع کــرد؟

 پــس از ســزارین، از زمانــی کــه خــود 

ــد  ــته باش ــی داش ــی و توانای ــار آمادگ بیم

ــه  ــد ب ــه می توان ــم و روزان ــورت مالی به ص

ــردازد.  ــاده روی بپ پی

همچنیــن مــادر می توانــد ورزش هــا و 

نرمش هــای کششــی را نیــز از حــدود 

ــه  ــی ک ــان و از زمان ــس از زایم ــه پ 3 هفت

خــود شــخص احســاس راحتــی کنــد، 

انجــام دهد.یک ســری ورزش هایــی کــه 

ــیای  ــه فاش ــتند و روی الی ــنگین تر هس س

به ویــژه  می آورنــد،  فشــار  شــکمی 

ورزش هــای شــکم و پهلــو، بهتــر اســت کــه 

ســه مــاه کامــل پــس از زایمــان ســزارین 

ــده  ــده ش ــای بری ــا الیه ه ــوند ت ــام ش انج

ــورد و  ــوش بخ ــاًل ج ــان کام ــگام زایم هن

به حالــت اولیــه بازگــردد، ســپس ایــن 

ــوند. ــام ش ــا انج ورزش ه
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درمان اب سلول های بنیادی
 در بیماری های ارتوپدی

قسمت اول

دکتر امید شریفی

متخصص ارتوپدی

التیام  در  بنیادین  محدودیت های  از  یکی 

بودن  کم  استخوانی-عضالنی  بافت های 

این  از  خاصی  قسمت های  در  عروق  نسبی 

که  تاندون،  و  غضروف  مانند  بافت هاست 

سلول های  انتقال  برابر  در  را  بدن  حالت  این 

از  ترمیم کننده ایجاد می کند و همچنین مانع 

به  ترمیمی  واسطه های  یا  مدیاتورها  رسیدن 

این بافت ها می شود. سیتوکامبین های پیش 

نمی توانند  گاهی  سیتوژنیک ها  و  التهابی 

برای  کافی  به مقدار  را  پروژنیتوز  سلول های 

از  یکی  کنند.  فراخوانی  بافت  آسیب  ترمیم 

غنی  یا پالسمای  با پالکت  درمان  ضعف های 

از پالکت )PRP( این است که علی رغم وجود 

در  نمی توانند  رشد  فاکتورهای  و  سیتوکین ها 

پروژنیتوز  و  بنیادی  سلول های  که  محیطی 

به مقدار کافی وجود ندارند، اثر کامل و مفید 

خود را نشان دهند؛ بنابراین، ترکیب این دو 

روش بسته به بافت موردنظر معمواًل اثربخشی 

بیشتری دارد.

درمان با سلول های بنیادی به رفع این مشکل در 

بافت های مذکور کمک می کند. درمان با سلول، از 

سلول هایی بهره می برد که به عنوان مثال یک سلول 

دارای عملکرد تمایز یافته است مانند سلول های 

غضروفی در پیوند سلول غضروفی اتولوگ )ACI( یا 

از سلول هایی که بعدًا به سلول های موردنظر مانند  

خواهند  تبدیل   )MSC( فرانشیمال  سلول های 

شد. سلول های فرانشیمال ابتدا در مغز استخوان 

شامل  فرانشیمال  بافت های  سایر  در  و سپس 

مفاصل،  سینوویال  مایع  پوست،  چربی،  بافت 

پریوست، خون بندناف و مایع آمنیوتیک نیز یافت 

این سلول ها می توانند به استخوان،  می شوند. 

تبدیل  چربی  بافت  و  عضله  تاندون،  غضروف، 

شوند.  بیشترین اثر این سلول ها در بدن موجود 

زنده خاصیت تروفیک )رشد زایی( و تنظیم ایمنی 

از طریق مکانیسم های پاراکرین است.

و  رشد  فاکتورهای  فرانشیمال  سلول های 

کموکین هایی ترشح می کنند، که تاثیر سلولی را 

بهبود می بخشند مانند TGF-α، TGF-β، فاکتور 

اندوتلیان، فاکتور  رشد میاتوسین، فاکتور رشد 

رشد فیبروپالست، فاکتور رشد شبه انسولین – 1 

.)VEGF( و فاکتور آنژیوژنز

اثر بسیار قوی  فرانشیمال همچنین  سلول های 

ترمیمی از طریق خاصیت ضد التهابی ترشحات 

 ،3 پروستالگازین  شامل:  که  دارند  دیگرشان 

فاکتور رشد هپاتوسیت، فاکتور مشتق از سلول 

استرومال، اکسید فتیرو، ایندوالمین 2، 3 و اکسی 

ژناز، آنتاگونیست گیرنده اینتولوکسین 1، 4، 6 و 

 ،T، NLC 10، همچنین از طریق مهار سلول های

سلول های B و سایر سلول های ایمنی نیز در جهت 

رفع التهاب عمل می کنند.

سلول های  که  است  این  بر  عقیده  عالوه  به 

فرانشیمال خواص ضد میکروبی نیز دارند، که 

به واسطه ترشح ایندوالسین و اینتودوکسین 37 

در پاسخ به میکروب ها عمل می کنند.
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به دنیا آوردن نوزاد بدون مداخله دارویی آسان نیست؛ ولی، امکان پذیر است. زمانی 

سر  پشت  را  فیزیولوژیک(  )زایمان  مداخله  کم ترین  با  طبیعی  زایمان  یک   شما  که 

می گذارید، برگشت شما به حالت طبیعی سریع تر و راحت تر خواهد بود. به توصیه های 

زیر توجه داشته باشید تا شما هم زایمان فیزیولوژیک خوبی را تجربه کنید.

1. ابتدا باید تصمیم به زایمان فیزیولوژیک بگیرید.

تمایل و دالیل شما برای انتخاب این مسیر، نقطه شروع شما را مشخص می کند.

2. شرکت در کالس های آمادگی برای زایمان

در این کالس ها با مکانیسم و روند زایمان طبیعی آشنا می شوید و روش های کنترل 

درد مانند تنفس کردن، ریلکس کردن و تمرکز کردن را فرا می گیرید.

3. روند و نقشه زایمان طبیعی خود را مجسم کنید

قدم بعدی به دنبال انتخاب زایمان فیزیولوژیک، برخورد شما با مراحل )قبل، حین و بعد 

از زایمان( است. اینکه چه کسی در اتاق زایمان همراه شما باشد، حتی می توانید برای 

محیط و شرایط اتاق زایمان خود برنامه ریزی کنید، به طور مثال بعد از زایمان شیردهی 

داشته باشید.

4. با پزشک و مسئول زایمان خود در ارتباط باشید و توصیه های او را گوش دهید.

5. برخورد با درد زایمان را آموزش ببینید.

باید حین درد زایمان خود را ریلکس و آرام کنید. اگر شما احساس راحتی نداشته 

باشید، تمام عضالت از ترس منقبض می شود و روند نزول سر جنین و پیشرفت زایمان 

به مشکل بر می خورد.

6.  از وضعیت چمباتمه زدن )Squat( استفاده کنید.

در  دارند  بیشتر مادران دوست  زایمان توصیه نمی شود.  روی تخت حین  خوابیدن 

وضعیت چمباتمه قرار بگیرند. این وضعیت خروجی لگن را باز می کند و اجازه می دهد 

جنین با موقعیت درست وارد لگن شود.

تمرین کردن این وضعیت حتی قبل از زایمان به تسهیل زایمان کمک می کند، بدون 

اینکه منجر به زایمان زودرس شود. استفاده از توپ مخصوص زایمان نیز مانند وضعیت 

چمباتمه به تسهیل روند زایمان کمک می کند.

راهکارهای طبیعی برای 
ترسیع زایمان

دکتر بهناز محبتیان

7. ورزش های مخصوص بارداری را انجام دهید.

دو روز در هفته ورزش های مخصوص بارداری یا 

یوگای بارداری را انجام دهید.

۸. تغذیه سالم بسیار موثر است و اکیدًا توصیه 

می شود.

۹. مراحل اول دردهای زایمان را در منزل بگذرانید.

مادران باردار کم خطر می توانند با شروع دردهای 

توپ  روی  بروند،  راه  بمانند،  خانه  در  زایمانی 

بنشینند، چمباتمه بزنند، دوش آب گرم بگیرند، 

دردهای مرتب  فاز  که  زمانی  و  کنند  استراحت 

زایمانی با فواصل کمتر از 5 دقیقه شروع شد، به 

بیمارستان مراجعه کنند.

10. استفاده از آب گرم به صورت دوش، استخر،  

وان و کیسه آب گرم به شما آرامش می دهد.

مهم  بسیار  داشتن  آرامش  و  بودن  ریلکس   .11

است.

مختلف  تکنیک های  تمرکز،  ریتمیک،  تنفس 

و  ضروری  زایمان  طول  تمام  در  آرامش بخش 

کمک کننده است. این تکنیک ها را در خانه بهتر 

از بیمارستان می توانید اجرا کنید.

12. تغذیه سبک در طول دردهای زایمانی

اجتناب  پرچرب  و  سنگین  غذاهای  خوردن  از 

در  ماست  سیب،  خرما،  موز،  از  استفاده  کنید. 

طول دردهای زایمان به شما انرژی می دهد.

13. ماساژ به خصوص ماساژ قسمت های تحتانی 

کمر به کاهش درد شما کمک می کند.

مانند  خطر  عالئم  وجود  صورت  در  نکته:   

خونریزی، پارگی کیسه آب، کاهش حرکت جنین 

و بی حالی، هرچه سریع تر به بیمارستان مراجعه 

کنید.

 نکته: اگر نتوانید خود را ریلکس و آرام کنید، 

می توانید با اجازه پزشک از روش های بی دردی 

استفاده کنید. اگر شما بین دردهای زایمان نفس 

انقباض  به دلیل  نباشید،  آرام  و  نکشید  عمیق 

غیرارادی عضالت زایمان شما به خوبی پیشرفت 

نخواهد کرد.

متخصص زنان، زایمان و نازایی
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در دوران پس از زایمان، بدن مستعد ابتال به عفونت های مختلف است. 

برخی عفونت ها در طول زایمان ایجاد می شوند، برخی دیگر ممکن 

است چند هفته پس از زایمان بروز کنند. شایع ترین عفونت های پس 

از زایمان عبارتند از:

این  می دهد،  رخ  آندومتر  الیه  در  رحم  داخل  عفونت  اندومتریت: 

عفونت اکثرا در صورت طوالنی شدن زمان زایمان یا طوالنی شدن 

فاصله زمانی بین پاره شدن کیسه آب و زایمان اتفاق می افتد. همچنین 

در صورت استفاده از ابزار کمکی برای پیشبرد روند زایمان یا انجام 

سزارین احتمال بروز آندومتریت افزایش می یابد.

عفونت محل برش بخیه های ناشی از زایمان: در صورت انجام سزارین، 

محل برش و بخیه های ناشی از سزارین ممکن است عفونی شوند. بعد 

از زایمان طبیعی در محل اپیزیوتومی احتمال عفونت وجود دارد، این 

عفونت معموال یک هفته بعد از زایمان بروز می کند.

نشانه های عفونت بعد از زایمان: تب، لرز، احساس بیماری، درد در 

ناحیه پایین شکم، ترشحات بد بو، قرمزی و ترشح، تورم در محل برش 

یا زخم های زایمان از جمله عالئم اندومتریت و عفونت محل زخم است. 

عفونت های بعد از زایمان ممکن است به سرعت جدی و وخیم شوند؛ 

لذا، الزم است سریعا تحت درمان قرار گیرند. 

برای درمان عفونت های بعد از زایمان معموال آنتی بیوتیک های خوراکی 

کافی است؛ ولی، باید دوره مصرف آنتی بیوتیک  به طور کامل طی شود. 

در طول این مدت آب و مایعات زیاد بنوشید و استراحت کنید تا بدن 

قدرت کافی برای مبارزه با عفونت را داشته باشد. در برخی موارد الزم 

است بیمار بستری شود و آنتی بیوتیک  تزریقی دریافت کند. گاهی 

ممکن است برای تخلیه ترشحات ناشی از زخم ها جراحی ضرورت یابد.

عفونت ادراری پس از زایمان: شما بعد از زایمان در مقابل عفونت مجاری 

ادرار آسیب پذیر هستید، به ویژه اگر به مثانه شما سوند وصل شده باشد یا 

بی دردی اپیدورال دریافت کرده باشید. عفونت مجاری ادرار ممکن است 

فقط مثانه یا عالوه بر مثانه، کلیه و مجاری ادرار را نیز درگیر کند.

عالئم کلی عفونت مجاری ادرار شامل موارد زیر است:

  تب باال

  مشکل دفع ادرار

  دفع ادرار دردناک

  ادرار کف آلود، کدر یا خونی

  احساس نیاز به دفع ادرار مکرر و فوری؛ اما، خروج ادرار کم

  بی حالی و حال عمومی بد

  یبوست

ادرار کردن در مدت شش ساعت بعد از زایمان مهم است. ادرار کردن 

از عفونت مجاری ادرار و برخی آسیب ها که نتیجه نگه داشتن طوالنی 

ادرار است، جلوگیری می کند. میزان ادراری را که دفع کرده اید، معموال 

بعد از زایمان در بیمارستان اندازه گیری می کنند. اگر مثانه شما درست 

عمل نکند، ممکن است الزم شود ادرار را با سوند تخلیه کنند.

نوشیدن مایعات زیاد، تحرک مناسب و مصرف آنتی بیوتیک  مطابق 

نظر پزشک می تواند مانع شدت یافتن عفونت ادراری شود و به بهبود 

آن کمک کند.

عفونت های بعد از زایمان

دکتر نسترن صالحی

گرامیداشت روز مادر متخصص زنان، زایمان و نازایی
در بیمارستان مریم
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گرامیداشت روز مادر 
در بیمارستان مریم

بــه رســم هرســاله در  روز مــادر  در آســتانه 

بیمارســتان و زایشــگاه مریــم بــه دیــدار مــادران 

ــادگار  ــه رســم ی عزیزمــان رفتیــم و هدیــه ای را ب

از خاطــره شــیرین مــادر شــدن در ایــن روز 

کردیــم. پــر مهرشــان  تقدیــم وجــود   زیبــا 

ــد دلبندشــان  ــا مشــاهده عکــس فرزن مــادران ب

ــدند. در  ــان زده ش ــیار هیج ــاگ بس ــر روی م ب

خانــواده مریــم تمــام تالشــمان را در جهــت 

ــان  ــد عزیزت ــد فرزن ــودن تول ــز نم ــره انگی خاط

ــرد...  ــم ک خواهی

روز مادر مبارک
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متخصصــان در کلینیــک مخصــوص درد از مجموعــه ای 

از تکنیک هــای تشــخیص و درمــان اختــالالت درد 

ــوارد  ــامل م ــب ش ــا اغل ــد. ارزیابی ه ــتفاده می کنن اس

ــر اســت: زی

  گرفتن تاریخچۀ شخصی و خانوادگی پزشکی

  ارزیابی شیوۀ زندگی بیمار )مثاًل سطح فعالیت(

  بازبینی آزمایش های قبلی 

     )مانند آزمایش خون، آزمایش های تصویربرداری(

  انجام معاینۀ فیزیکی

ــا  ــی از درمان ه ــت دارد. برخ ــه عل ــتگی ب ــان، بس درم

ــه  ــک ب ــرای کم ــا ب ــی از آنه ــش درد و برخ ــرای کاه ب

بیمــاران بــرای کنتــرل آن طراحــی شــده اند. روش هــای 

ــد از: ــرای کاهــش درد عبارتن مــورد اســتفاده ب

  دستگاه های ایمپلنت

  تزریق

  تجویز داروها

  بلوک های عصبی

  فیزیوتراپی

  جراحی باز یا بسته )به عنوان مثال، جایگزین مفصل، 

جراحی ستون فقرات، جراحی عصب محیطی(

کلینیک درد بیمارستان و زایشگاه مریم   
روشهایجراحیبستهکلینیکدرد

  دکمپرسور

ســوزن بســیار نازکی ســت کــه بعــد از انجــام 

بی حســی داخــل دیســک فرســتاده می شــود. 

ــتون  ــش در س ــاد کش ــور، ایج ــاس کار دکمپرس اس

فقــرات اســت کــه می توانــد موقعیــت ســتون فقرات 

را تغییــر دهــد. ایــن تغییــر بــا ایجاد فشــار منفــی در 

ــک های  ــار روی دیس ــش فش ــث کاه ــک، باع دیس

نخاعــی می شــود. ایــن روش بــه نوبــۀ خــود کمــک 

می کنــد تــا حرکــت آب، اکســیژن و مایعــات غنــی از 

مــواد مغــذی را بــه دیســک ها بهتــر شــده و از ایــن 

ــد. ــک می کن ــان کم ــه درم ــق ب طری

  نوکلئوتومی

ــک  ــی دیس ــۀ میان ــک وارد ناحی ــۀ باری ــک لول ی

ــدن خــارج  ــا فشــار آب، دیســک را از ب شــده و ب

انجــام  روش  دو  بــا  نوکلئوتومــی  می کننــد. 

می گیــرد. نوکلئوتومــی بــا لیــزر و نوکلئوتومــی بــا 

ــان ســر پایی ســت و  ــک درم ــزر ی اوزون. روش لی

ــود. در روش اورزن،  ــام می ش ــه انج ــک جلس در ی

ــکار  ــان ب ــرای درم ــیژن و ازون ب ــب گاز اکس ترکی

ــی رود. م

)قسمت دوم(

متخصصان در 

کلینیک  مخصوص 

درد از مجموعه ای 

از تکنیک های 

تشخیص و درمان 

اختالالت درد 

استفاده می کنند.

دکتر محمدحسین دلشاد - فلوشیپ فوق تخصصی کنترل درد



دل نوشته ها  و دل نوشته ها  و 
تجربه های شیرین تجربه های شیرین 

99 ماه انتظار ماه انتظار

ــتاگرام ــت اینس ــه دایرک ــال ب ــق ارس ــون رو از طری ــدن فرزندت ــا اوم ــگل به دنی ــتان های خوش ــم داس ــما ه  ش
maryam_hospital و یــا بــه آدرس ایمیــل public@maryamhospital بــرای مــا تعریــف کنیــد، تــا مــا بــرای 

بقیــه مامان هــا تعریــف کنیــم و از شــنیدن داســتان های متفــاوت و جــذاب شــما عزیــزان، کلــی کیــف کنیــم.

 همون طور که می گشتیم، 
 به مغازه سیسمونی فروشی رسیدیم!! 

 همدیگه رو نگاه کردیم و زدیم زیر خنده.
                      

 وارد مغازه که شدیم، یه جعبه موسیقی 
 کوچولو و بامزه توجهمون رو جلب کرد. 

                      
 وقتی در جعبه رو باز می کردی

  آهنگ الالیی پخش می شد. �💗�

                      
 در کل دوران بارداریم،

 وقتی خیلی خسته می شدم و گاهـــی 
 هم افسرده ♥

                      
 می رفتم سراغ این جعبه موسیقی

                      
 وقتی موسیقی شروع می شد، 

 ناخودآگاه همه خاطرات روزهای آشنایی
 تا اکنون و حتی آینده در ذهنم 

 می اومد. �💗�
                      

 جالبه این رو هم بگم که

  االن هم که دخترم 6 ماهشه، 
 وقتایی که خیلی گریه می کنه
 فقط با صدای  آرامش بخش 

 این جعبه موسیقی آروم میشه
                      

 به نظر من خاطره اولین خرید، 
 خیلی جذابه و به یادموندیـــه.. 

                      
 شما یادتون میاد،

 اولین چیزی که واسه نی نی خریدین، 
چی بود؟؟

یادم میاد اولین سفر دوتایی که 
 رفتیم.. 

خیلی دلمون می خواست یه 
 یادگاری ای بخریم

 که تا همیشه تجربه خوب این سفر 

 در خاطرمون بمونه.. 
 به هر مغازه ای که می رسیدیم،

 حواسمون به اون سوغاتی 
خاطره ساز بود..! 

��#مریم، خاطره ای ماندگار��
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  دیسکوژل

ــه در  ــک درد اســت ک ــای انجــام شــده در کلینی ــی از روش ه یک

ــق  ــه داخــل دیســک تزری ایــن روش مــادۀ شــیمیایی خاصــی ب

می شــود. دیســکوژل یــک مــادۀ بی خطــر از جنــس الــکل اســت 

کــه بعــد از تزریــق ســفت شــده و حالتــی پنبــه ای پیــدا خواهــد 

کــرد. دیســکوژل بــا تزریــق زیــر پوســتی بــه نخــاع وارد می شــود.

   PLDD عمل جراحی بستۀ دیسک با لیزر

جراحــی لیــزری دیســک به صــورت ســرپایی و تحــت بی حســی 

موضعــی انجــام می شــود. در طــول ایــن عمــل، ســوزن باریکــی 

بــه کمــک فلوروســکوپ وارد دیســک بیــرون زده می شــود. در ایــن 

روش فیبــر نــوری داخــل ســوزن قــرار داده شــده و انــرژی لیــزر بــه 

ــه ای وســط  ــادۀ ژل ــزر م ــن لی ــده می شــود. ای درون دیســک تابی

ــد در نتیجــه فشــار  ــر می کن ــا حــد اســتاندارد تبخی دیســک را ت

ــرون زده  ــک بی ــدن دیس ــع ش ــب جم ــده موج ــاد ش ــی ایج منف

می شــود. بــا ایــن عمــل فشــار را از ریشــۀ عصــب برداشــته و درد 

بیمــار تســکین خواهــد یافــت.

  PDCT دیسک کمر و گردن با پالسما

ــک درد،  ــک در کلینی ــتۀ دیس ــی بس ــای جراح ــی از روش ه یک

انعقــاد و تبخیــر دیســک بــه وســیلۀ نــور پالســما اســت. ایــن 

ــبت  ــرون زده نس ــک بی ــان دیس ــر را در درم ــترین اث روش بیش

روش هــای دیگــر دارد. نــور پالســما سیســتم قدرتمنــد و کنتــرل 

ــا  ــا گرم ــر دیســک ب ــاد و تبخی ــه موجــب انعق شــده ای دارد ک

می شــود. در ایــن روش هیــچ آســیبی بــه ریشــۀ عصبــی 

ــد. ــد ش ــراف وارد نخواه اط

برخی از مزایای انجام جراحی بسته در کلینیک درد به شرح زیر است:

بدون عارضۀ حاد

بازیابی ثبات مهره ها و مفاصل ستون فقرات

سریع تر و ایمن تر

آسیب کمتر به عضالت و بافت های بدن

برش های بسیار کوچک تر در کمر و باقی نماندن جای عمل

کاهش ریسک آسیب به عضالت کمر

کاهش ریسک درد و عفونت پس از عمل

دورۀ نقاهت بسیار کوتاه تر و نیاز به توانبخشی کمتر

کم شدن میزان نیاز به داروهای مسکن پس از انجام عمل جراحی

مزایایروشهایجراحیبسته



در سه ماهه سوم بارداری چه برنامه غذایی باید داشته باشیم؟

الزم نیست به اندازه دو نفر غذا بخورید؛ ولی به روش سالمی غذا بخورید. 

این جمله ای است که در زمان بارداری به شما گفته می شود. زمانی که 

به زنان توصیه می شود، به اندازه دو نفر غذا بخورند، نکته قابل توجه این 

است، که با تکامل و پیشرفت بارداری، به جای تمرکز بر میزان غذایی 

که می خورید، باید بر آنچه که می خورید، تمرکز و دقت داشته باشید.

سه ماهه سوم بارداری از هفته ۲۸ شروع می شود و تا زمان زایمان ادامه 

دارد. طی این زمان، شما به انرژی کافی برای انجام کارهای عادی خود 

در طول روز نیاز دارید. با تکیه بر یک رژیم غذایی مناسب، می توانید 

تمام مواد غذایی موردنیاز خود و کودکتان را برآورده کنید.

رژیم غذایی در سه ماهه سوم بارداری

مواد غذایی غنی از منیزیم عبارتند از: سبزیجات دارای برگ سبز تیره، 

و  به منظور کمک به جذب کلسیم  آووکادو  آجیل، دانه های کامل و 

تسکین گرفتگی های عضالنی

مواد غذایی غنی از پروتئین عبارتند از: تخم مرغ، شیر، ماست و توفو

مواد غذایی غنی از کلسیم عبارتند از: کلم بروکلی، گیاه شاهی آبی و پنیر 

جهت استحکام و ساخت استخوان ها و دندان های نوزاد

مواد غذایی غنی از اسید فولیک عبارتند از: عدس، لوبیا و کلم بروکسل 

به منظور پیشگیری از نقص های عصبی در نوزاد

مواد غذایی غنی از آهن عبارتند از: لوبیا و گوشت قرمز جهت افزایش 

نیاز آهن برای رشد جنین

مهم ترین مواد غذایی در 3 ماهه آخر کدامند؟

در سه ماهه سوم همانند شش ماهه اول بارداری از همه گروه های 

غذایی بایستی در برنامه روزانه باشد؛ اما، مقدار آن نسبت به قبل 

افزایش پیدا می کند.

میوه و سبزیجات در سه ماهه آخر بارداری: استفاده از سبزیجات تازه 

یا پخته و میوه ها توصیه می شود. مصرف مقادیر قابل توجهی از میوه 

و سبزیجات به کاهش خشکی مزاج کمک می کند، از طرفی میوه و 

سبزی های مصرفی بخش اعظمی از مواد موردنیاز بدن مادر مانند انواع 

ویتامین ها، امالح و فیبر را تأمین می کند.

گوشت و پروتئین ها: در این دوره استفاده از انواع گوشت ها توصیه 

می شود. سعی شود هفته ای ۲ الی ۱ بار از ماهی استفاده کنید. با مصرف 

مقادیر الزم از ماهی در وعده های غذایی و دریافت امگا 3 به رشد مغزی 

جنین کمک شایانی می نمایید.

برای دریافت امگا 3 موردنیاز می توانید از منابع دیگر مانند گردو، بادام، 

پسته، فندق یا برخی دیگر از دانه های روغنی مانند کنجد و تخم کتان 

نیز کمک بگیرید.

نان و غالت: از دیگر گروه ها ی غذایی است که توصیه می شود خانم های 

باردار سعی کنند از غالت سبوس دار استفاده کنند.

شیر و لبنیات: معمواًل مصرف این گروه در بین خانم های باردار کمتر از 

حد انتظار است و باید بدانید که لبنیات کم چرب مهم ترین منابع غذایی 

تأمین کننده کلسیم است، خانم های باردار در سه ماهه سوم بایستی 

روزی چهار واحد لبنیات استفاده کنند.

 در سه ماهه سوم بارداری چی نخوریم؟

مواد غذایی ممنوعه در ماه های قبل، برای این سه ماه نیز ممنوع است. 

باید از مصرف، جگر و کبد گوسفند، گوشت و ماهی خام یا نیم پز، 

تخم مرغ خام، پنیر غیر پاستوریزه و کپک زده خودداری کنید. بیش از 

دو وعده در هفته نباید ماهی روغنی مصرف کنید. در روز مصرف بیش 

از ۲۰۰ میلی گرم کافئین مجاز نیست و باید تمامی میوه و سبزیجات را 

قبل از مصرف خوب بشویید و ضدعفونی کنید .

چند توصیه غذایی دیگر را به آن اضافه کنید و چه خوب است که با رعایت 

یک سری نکات سالم و بهداشتی، به بارداری خود خاتمه دهید:

وعده های غذایی کوچک و متناوبی داشته باشید و هرگز خوردن یک     

وعده غذایی را از قلم نیندازید.

تمام گروه های غذایی سالم را در رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید.    

مقدار زیادی مایعات بنوشید تا از کم آبی بدن و یبوست پیشگیری     

شود.

مصرف نوشیدنی های کافئین دار را به حداقل برسانید.    

سیگار کشیدن را ترک کنید.    

و چربی  نمک، شکر  زیادی  مقدار  که حاوی  غذاهایی  از مصرف     

هستند، اجتناب کنید. مصرف بیش از اندازه نمک باعث احتباس 

آب و تورم مچ پا می شود.

از مصرف اره ماهی، کوسه، ماهی سفید دریایی یا ماهی خال مخالی     

پرهیز کنید؛ زیرا، حاوی مقدار زیادی جیوه هستند.

شیر غیر پاستوریزه را مصرف نکنید.    

مصرف  از  معده،  سوزش  و  هاضمه  سوء  از  پیشگیری  به منظور     

غذاهای تند و پرادویه، چرب و سرخ شده پرهیز کنید.
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مهناز قدیمی

کارشناس ارشد تغذیه

سه ماهه سوم بارداری 
و تغذیه مناسب آن



رحم  سرطانی  غیر  توده های  رحمی،  فیبروئید 

هستند، که اغلب در سنین باروری ظاهر می شوند. 

لیومیوم یا میوم هم نامیده می شوند. سایزهای 

متفاوت از غیرقابل تشخیص با چشم تا توده های 

بزرگ مشخص دارد، همچنین ممکن است منفرد 

یا متعدد باشد.

در  رحم  بزرگی  باعث  گاهی  فیبروم های متعدد 

حد لبه دنده ها می شوند. زنان بسیاری در دوران 

زندگی خود فیبروم رحمی دارند؛ اما، ممکن است 

اطالع نداشته باشند، زیرا اغلب بدون عالمت اند و 

ممکن است پزشک به طور اتفاقی در معاینه لگن 

یا سونوگرافی دوران بارداری متوجه آن ها بشود.

  عالئم:

بسیاری از زنانی که دچار فیبروم هستند، هیچ 

عالمتی ندارند. آن هایی که عالمت دارند بستگی 

به محل، سایز و تعداد فیبروم متفاوت است.

شایع ترین عالئم:

  خونریزی حجیم قاعدگی

  قاعدگی طول کشیده )بیشتر از ۷ روز(

  فشار یا درد لگن

  تکرر ادرار

  تخلیه سخت ادرار

  یبوست

  کمردرد و پا درد

  فیبروم به ندرت درد حاد ایجاد می کند 

   )در اثر رشد سریع نکروز یا همان مرگ بافتی، 

ایجاد می شود(.

بر اساس محل به انواع زیر تقسیم می شود:

  ساب موکوزال )زیر مخاطی(

  اینترامورال )داخل دیواره عضالنی رحم(

  ساب سروزال )برجسته شده به بیرون رحم(
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دکتر نسرین اسالمی زادهفیبروئیدهای رحمی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

  علت:

علت ایجاد بیماری نامشخص است؛ اما، تغییرات ژنتیکی، هورمون ها، فاکتورهای رشد و 

غیره از علل مطرح شده هستند.

  عوامل خطر:

  نژاد

  ارث

  منارک زودرس )شروع زودرس قاعدگی(

  چاقی

D کمبود ویتامین  

 رژیم حاوی گوشت قرمز فراوان، سبزیجات 

و لبنیات پایین

  نوشیدن الکل

  عوارض:

اگرچه فیبروم های رحم معمواًل خطرناک نیستند؛ اما، می توانند ناراحتی ایجاد کنند و 

به دلیل کم خونی ایجاد شده منجر به خستگی فراوان شوند و نیاز به تزریق خون وجود 

داشته باشد.

  حاملگی و فیبروم ها:

فیبروم ها معمواًل تداخلی با حاملگی ندارند؛ اما، ممکن است فیبروم ها به خصوص انواع 

زیر مخاطی منجر به نازایی و سقط می شوند. همچنین احتمال کندگی جفت )دکولمان(، 

محدودیت رشد جنین و زایمان زودرس را باال ببرند.

  پیشگیری:

پیشگیری از این بیماری امکان پذیر نیست. فقط درصد کوچکی از این تومورها نیازمند 

درمان هستند؛ اما، تغییرات سبک زندگی مانند وزن مناسب، مصرف میوه و سبزیجات 

ممکن است ریسک فیبروم را کاهش دهد.

  روش تشخیص:

  معاینه      سونوگرافی

   MRI      هیستروسونوگرافی

   هیستروسکوپی

  درمان:

درمان های غیر تهاجمی مانند: 

.NSAID و ترانسید GnRh پروژسترونی، اگونسیت های IUD ،درمان انتظاری

درمان های تهاجمی مانند: 

آمبولیزاسیون شریان رحمی،  میومکتومی  )ابدومینال، الپاراسکوپیک واژینال(  و  هیسترکتومی. 
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بیــش از 3۰۰ نــوع ویــروس HPV وجــود دارد؛ ولــی، زگیل تناســلی 

یــا wart بیشــتر از نــوع ۱۱-۶ ایجــاد شــده و نــوع ۱۸-۱۶ اکثــرًا باعث 

ســرطان های دســتگاه تناســلی و ســرویکس می شــود.

اکثــر ویروس هــا در عــرض ۲ الــی ۱ ســال، حتــی بــدون درمــان 

و بــدون داشــتن عالئــم از بــدن پــاک می شــوند و پــس از ایــن 

مــدت باعــث ســرایت نخواهنــد شــد. طبــق آمــار آمریــکا اکثــر 

افــراد طــی زندگــی خــود درگیــر ایــن ویــروس می شــوند.

  انتقال:

انتقــال ایــن ویــروس HPV اکثــر توســط تمــاس جنســی 

ــث  ــز باع ــی نی ــدی و دهان ــی مقع ــا نزدیک ــت. Anal sex ی اس

انتقــال ویــروس HPV می شــود. ویــروس توســط دســت دادن، 

بوســیدن، بغــل کــردن، اســتخر و شــنا منتقــل نمی شــود. 

ــوده و وســایل جنســی مشــترک  ــر بســیار آل ــاس زی توســط لب

ــال اســت. ــل انتق ــم قاب ه

  اقدام به بارداری:

قبــل از اقــدام بــه بــارداری بهتــر اســت Co-testing، کــه شــامل 

ــروس  ــد. وی ــاپ اســمیر و تســت HPV اســت را انجــام دهی پ

HPV قــدرت بــارداری را از بیــن نمی بــرد. اگــر زگیــل فعــال قبــل 

از اقــدام بــه بــارداری وجــود دارد، حتمــًا بایــد قبــل از بــارداری 

از بیــن بــرود.

HPV ویروس

دکتر منصوره امیدی

  زگیل و بارداری:متخصص زنان، زایمان و نازایی

در زمــان بــارداری اگــر زگیــل فعــال وجــود 

دارد، نیــاز بــه از بیــن بــردن نیســت، 

نبایــد  به هیچ وجــه  شــد  الزم  اگــر 

پــودو  و  پودوفیلیــن  محلول هــای  از 

فیلوکــس اســتفاده شــود و بهتــر اســت از 

ــود. ــرده ش ــه کار ب ــو ب کرای

ــا  ــود Wart ی ــه بهب چــه مــواردی کمــک ب

ــد؟ ــل می کن زگی

بلوبــری،  آنتی اکســیدان ها،  مصــرف 

گیــالس، ســبزیجات، اســفناج، کاهــو، 

و حبوبــات. بروکلــی 

چه مواردی مصرف نشود، بهتر است؟

عــدم مصــرف ســیگار، الــکل، نــان ســفید، 

ســویا و ذرت.

  مصرف مکمل:

ــن  ــوالت، ویتامی ــات B.Complex، ف ترکیب

ــدار الزم. ــه مق ــن D ب E، C، A و ویتامی

  واکسن:

تزریــق واکســن گارداســیل، کــه ۴ نــوع ۱۸-

۱۶-۱۱-۶ را تــا ۹۰ درصــد پوشــش می دهــد، 

از ۲۶ الــی ۹ ســال توصیــه می شــود. 

بیش از 300 نوع 

 HPV ویروس

وجود دارد؛ ولی، 

زگیل تناسلی یا 

wart بیشتر از نوع 

11-6 ایجاد شده 

و نوع 1۸-16 اکثرًا 

باعث سرطان های 

دستگاه تناسلی و 

سرویکس می شود.
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