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ــاال یکــی از  فشــار خــون ب
عــوارض ســبک زندگــی 
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بــه  و  معطــر  یک ســاله، 
ارتفــاع 2۰ تــا ۴۰ ســانتیمتر 
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و  قاچــاق  داروهــاي  ورود 
ــي،  ــازار داروی ــه ب ــي ب تقلب
ــر  ــي و فراگی ــي جهان معضل
اســت کــه ممکــن اســت 
ــازار... ــي از ب ــش اعظم بخ
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بیش��ترین  در ط��ب س��نتی 
ارزش غذای��ی را در بی��ن انواع 
غذاها ، گروه گوش��ت ها دارند. 
گوش��ت  ها از جمل��ه بهترین 
غذاها هستند؛البته به شرط آن 
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تایید استفاده از واکسن مننگوکوک 
در نوزادن
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طیف سنی مجاز برای مصرف 
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گزارش اختصاصی نوین دارو در آستانه روز جهانی هپاتیت

نگاهی به وضعیت هپاتیت در کشور
آن  هپاتیــت  دیگــر  روزهــا  ایــن 
ــت  ــنده نیس ــناخته و کش ــاری ناش بیم
ــان ها  ــازی انس ــا آگاه س ــوان ب و می ت
ــرل  ــال و کنت ــای انتق ــه راه ه نســبت ب
ــه آن  ــی روی ــد ب ــاری از رش ــن بیم ای
ــن آگاه  ــت  ای ــرد.  اهمی ــری ک جلوگی
ــاری  ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــازی در مب س
ســبب شــده تــا  28 جــوالی هــر 
ســال بــا نــام روز جهانــی هپاتیــت یــا 
ــام  ــا هپاتیــت ن ــارزه ب ــه عبارتــی مب ب
نهــاده شــود تــا فرصتــی فراهــم شــود 
ــر  ــاری فک ــن بیم ــه ای ــردم ب ــه م ک
کننــد و از کبــد خــود مراقبــت کننــد.

فــردا«  امــروز، ســامتی  »آگاهــی 
ــال  ــه امس ــت ک ــعاری اس ــوان ش عن
ــر  ــت در نظ ــی هپاتی ــرای روز جهان ب
گرفتــه شــده اســت و در تاریــخ ششــم 
ــتقبال  ــه اس ــرایطی ب ــاه در ش ــرداد م م
ــال های  ــه در س ــم ک ــن روز می روی ای
ــا  ــات انجــام شــده ت ــا اقدام گذشــته ب
ــن بیمــاری  ــادی از رشــد ای حــدود زی
در کشــور جلوگیــری شــده اســت  و در 
ــورد  ــای م ــار آن بســیاری از داروه کن
ــورمان  ــت در کش ــان هپاتی ــاز درم نی
تولیــد می شــود و در اختیــار نیازمنــدان 

اســت.
هپاتیــت ویروســی یکــی از عوامــل مهم 
ــه  ــت ک ــان ها اس ــرگ زودرس انس م
ــت  ــازمان بهداش ــن س ــاس تخمی براس
جهانــی۳۸5 میلیــون ناقــل هپاتیــتB و 
17۰ میلیــون ناقــل هپاتیــتC در جهان 
ــک  ــش از ی ــاالنه بی ــود دارد و س وج
میلیــون مــورد مــرگ در اثــر هپاتیــت 

ــد. ــاق می افت اتف

شیوع هپاتیت در کشور
ــز  ــاون مرک ــوی، مع ــود نب ــر محم دکت
و  واگیــر  بیماری هــای  مدیریــت 
مســئول اداره هپاتیــت وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در گفــت و 
گــو بــا نویــن دارو در رابطــه بــا تعــداد 
مبتایــان بــه این بیمــاری در کشــورمان 
گفــت: ۰/۳ درصــد جمعیــت کشــورمان 
ناقــل بیمــاری هپاتیــت B هســتند که از 
25 ســال پیــش کــه نــوزادان را از بــدو 
ــن  ــه ای ــد، نتیج ــن می زنن ــد واکس تول
ــاری  ــن بیم ــه رشــد شــیوع ای شــده ک
ــدا  ــک و ۰/7 درصــد کاهــش پی ــه ی ب
کــرده اســت و در جمعیتــی کــه رفتــار 
پرخطــر ندارنــد )معتــادان تزریقــی( 

ــار 1/2 درصــد اســت. ــن آم ای
وی بــا بیــان اینکــه شــیوع ایــن بیماری 
در کل کشــور یکدســت نیســت افــزود: 
اســتان های شــرقی و  از  بعضــی  در 
جاهایــی کــه خالکوبــی رواج دارد ایــن 

بیمــاری شــیوع بیشــتری دارد.
دکتــر نبــوی بــا بیــان اینکــه کشــورمان 
بــا شــیوع 1/7 درصــد بــا شــیوع کــم 
در هپاتیــت اســت ادامــه داد: در جهــان 
کشــورهایی کــه زیــر 2 درصد هســتند، 
ــد  ــا ۸ درص ــد. 2 ت ــم دارن ــیوع ک ش
ــاال  ــه ب ــد ب ــت و ۸ درص ــط اس متوس
ــاد عنــوان  ــا شــیوع زی را کشــورهای ب

. می کننــد 
وی  بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری 
هپاتیــت علــل مختلفــی دارد افــزود: این 
بیمــاری کــه کبــد را درگیــر می کنــد بــه 
دو صــورت عفونــی و ویروســی ایجــاد 
ــه  ــه در زمین ــی ک ــا بحث ــود؛ ام می ش
ــود و  ــام می ش ــه اع ــی در جامع هپایت

ــای  هپاتیت ه
ســی  و یر و

ــت. اس
وی بــا اشــاره 
اینکــه  بــه 
در  هپاتیــت 
ویروس هــای 
ــر  ــف ظاه مختل
ورم  و  می شــود 
بیماری هــای  و 
ــبب  ــدی را س کب
ادامــه  می شــود 
در  هپاتیــت  داد: 
انــواع A، B، C، D و 
E ظاهــر می شــود 
ــر  ــل کمت ــه عوام ک
شــده ای  شــناخته 
 F و G ــروه ــز در گ نی

وجــود دارنــد.
هپاتیت هــای  از  وی 
نــوع A و E بــه عنــوان 
ــام  ــی ن ــوع هپاتیت دو ن
بــرد کــه از راه آب و 
ــوند  ــل می ش ــذا منتق غ
ادامــه داد: زمانــی کــه 
نبــود  لوله کشــی  آب 
هپاتیت هــا  نــوع  ایــن 
مشــاهده  بیشــتر  را 

. یــم د می کر
بیــان  بــا  نبــوی  دکتــر 

اینکــه ایــن روزهــا ایــن نــوع هپاتیــت 
ــاهده  ــر مش ــنین باالت ــواًل در س معم
ــز  ــال نی ــیوه انتق ــزود: ش ــود اف می ش
معمــواًل از طریــق غــذای آلــوده اســت 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــا ویژگــی  آن ای ام
ــود،  ــاد ش ــت ح ــن اس ــاری ممک بیم

امــا مزمــن نمی شــود.
وزارت  هپاتیــت  اداره  مســئول 
بهداشــت در ادامــه از هپاتیــت B و 
ــام  ــی ن ــوع هپاتیت ــوان دو ن ــه عن C ب
بــرد کــه از راه خــون انتقــال می یابنــد 
گفــت: در ایــن نــوع هپاتیــت معمــواًل 
بیماری هــای مزمــن کبــدی ایجــاد 

. می کننــد
ــس شــبکه  ــان، رئی ــد علوی ــر موی دکت
و  گفــت  در  نیــز  ایــران  هپاتیــت 
ــکل  ــده مش ــن دارو عم ــا نوی ــو ب گ
ــر  ــت B ذک ــت را هپاتی ــاری هپاتی بیم
ــه در  ــده ک ــرآورد ش ــزود: ب ــرد و اف ک
ــتان و  ــزء سیس ــه ج ــتان ها ب ــر اس اکث
بلوچســتان و گلســتان شــیوع زیــر دو 

درصــد دارد.
ــاری  ــن بیم ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب
وارد منطقــه بــا شــیوع کــم در کشــور 
حاصــل  ایــن  افــزود:  شــده ایم 
واکسیناســیون از ســال 1۳7۳ و دیگــر 

ــت. ــگیرانه اس ــات پیش اقدام

بیمــاری  دارویــی  درمان هــای 
B هپاتیــت

درمان هــای  بــه  ادامــه  در  وی 
ــاره  ــت B اش ــاری هپاتی ــی بیم داروی
کــرد و بــا بیــان اینکــه بیمــاران 
ــن  ــی تامی ــورمان نگران ــی کش هپاتیت
دارو  ندارنــد گفــت: هــم اکنــون 
توانســتیم  را  »اینترفــرون«  داروی 
در داخــل کشــور تولیــد کنیــم، البتــه 
موجــود  نیــز  آن  خارجــی  برنــد 

ــت. اس
طبــق  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مطالعــات انجــام شــده در چنــد مرکــز 

داروی  اثربخشــی  مطالعاتــی 
ــی  ــادل خارج ــی مع ــرون ایران اینترف
اســت افــزود: بیــش از 1۰ تا 12 ســال 
اســت کــه در کشــور از اینترفــرون 

ایرانــی اســتفاده می کنیــم.
دکتــر علویــان از داورهــای المیوودین 
و آدفوویــر بــه عنــوان داروهــای دیگر 
ــرد و گفــت:  ــام ب درمــان هپاتیــت B ن
ــر  ــراه »تنوفووی ــه هم ــن دو دارو ب ای
»بــا ایــن نــام علمــی در کشــور تولیــد 

شــدند و در دســترس نیــز هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن داروهــا 
ــد و همــه  ــی دارن هــم اثربخشــی خوب
ــزود:  ــه هســتند اف تحــت پوشــش بیم
امــا متاســفانه داروی »انتکاوویــر« 
کــه یکــی از داروهــای خــوب درمــان 
هپاتیــت B اســت کــه نــه خارجــی آن 
در دســترس اســت، چــون کــه خیلــی 
ــد  ــران تولی ــه در ای ــت و ن ــران اس گ

می شــود.
ــر  ــه انتکاووی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بازارهــای  در  تنوفوویــر  از  قبــل 
و  معرفــی شــده  علمــی و جهانــی 
ــن  ــا ای ــزود: ب ــی دارد اف ــوارض کم ع
ــر  ــرکت های داروی تنوفووی ــود ش وج
را وارد کردنــد، امــا بــه نظــر می رســد 
ــا  ــت B کشــور م ــرای بیمــاران هپاتی ب

ــم. ــر داری ــه انتکاووی ــاز ب نی

پوشش بیمه داروهای هپاتیت
ــه بیمــه  در ایــن زمینــه دکتــر نبــوی ب
ــاره  ــور اش ــت در کش ــای هپاتی داروه
پیــش  ســال ها  از  گفــت:  و  کــرد 
اینترفــرون و المیوودیــن کــه در خــط 
اول درمــان هســتند جــزء بیمــه نبودنــد 
ــرار  ــه ق ــزء بیم ــا ج ــا تاش ه ــه ب ک

ــد.  گرفتن
وی بــا بیــان اینکــه بــا بیمه شــدن 
ــان  ــزار توم ــا از 7۰۰ ه ــن داروه ای
ــت  ــان کاهــش یاف ــزار توم ــه 1۰۰ه ب
ادامــه داد: هــم اکنــون اینترفــرون 
شــرکت های  را  المیوودیــن  و 

داخلــی  داروســازی 
ــد داخــل  ــا تولی ــه ب ــد ک ــد می کنن تولی
قیمت هــا بســیار کاهــش یافتــه اســت.

وی در زمینــه کیفیــت داروهــا نیــز 
گفــت: مــواد اولیــه داروهــا بــا یارانــه 
دولــت وارد می شــوند کــه از نظــر 

ــتند. ــی هس ــابه خارج ــت مش کیفی
دکتــر نبــوی در ادامــه بــه داروی 
 B آدفوویــر بــرای درمــان هپاتیــت
اشــاره کــرد و افــزود: در گذشــته 
وارد  از خــارج  داروهــا  ایــن  کــه 
ــک  ــا ی ــک ت ــی  ی ــه ماه می شــدند ک
و نیــم میلیــون هزینــه اش بــود کــه بــا 
ــزار  ــی 12 ه ــا ماه ــه ب ــش بیم پوش

ــت. ــت اس ــل دریاف ــان قاب توم
ــای  ــه داروه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــور  ــر کش ــوان در سراس ــوق را می ت ف
احمــر  هــال  داروخانه هــای  از 
قیمت هــا  افــزود:  کــرد  دریافــت 
ــگان  ــه هم ــده ک ــه ای ش ــه گون ــز ب نی

کننــد. اســتفاده  آن  از  می تواننــد 

شــیوع هپاتیــت C در جمعیــت 
اســت کــم  عمومی بســیار 

ــر  ــه غی ــد ب ــاره ش ــه اش ــه ک همانگون
ــه  ــز ب ــت C  نی ــت B از هپاتی از هپاتی
ــن  ــاک ای ــوع خطرن ــر ن ــوان دیگ عن

بیمــاری نــام بــرده می شــود . 
دکتــر نبــوی در زمینــه بیمــاری هپاتیت 
C گفــت: چــون ایــن بیمــاری جدیــدی 
ــر شــناخته شــده، شــیوع  اســت و کمت
کــم  آن در جمعیــت عمومی بســیار 

اســت.
ــری از 1۰  ــه نمونه گی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــرادی ک ــی اف ــاردار یعن ــزار زن ب ه
نماینــده جامعــه ســالم بودنــد و اعتیــاد 
نداشــتند گفــت: در ایــن جامعــه آماری 
ــن بیمــاری مشــاهده  ــورد ای ــط 9 م فق
ــا  ــزار، ام ــک در ه ــر ی ــی زی شــد، یعن
شــیوع بیمــاری در میــان معتــادان 
تزریقــی بســیار باالســت و ایــن آمــار 
ــی  ــت، ول ــد اس ــا 7۰ درص ــن ۳۰ ت بی
به طــور کلــی آمــار آن زیــر یــک 
ــی در  ــت C خیل درصــد اســت و هپاتی

ــدارد. ــیوع ن ــا ش کشــور م
دکتــر  اعــام  اســاس  بــر 
هپاتیــت  بیمــاری  علویــان 
کشــورمان  در  کامــا   C
و  اســت  شــده  شــناخته 
ــر از  ــه کمت ــده ک ــرآورد ش ب
ــور  ــر در کش ــزار نف 2۰۰ ه
بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
ــای  ــه در آماره ــتند ک هس
ــا  ــان 1۴۰ ت رسمی تعدادش
16۰ هــزار نفــر ذکــر شــده 
ــا  ــد م ــان می ده ــه نش ک
زیــر شــیوع دنیــا هســتیم.
ــت  ــبکه هپاتی ــس ش رئی
ــو  ــت و گ ــران در گف ای
نویــن  خبرنــگار  بــا 
دارو بــا بیــان اینکــه 
کــه اکثــر مبتایــان بــه 
ایــن بیمــاری را افــراد 
ــزی،  ــی، دیالی هموفیل
ــانی  ــمی و کس تاالس
از  قبــل  از  کــه 
ــون  ــال 1۳75 خ س
ــادان  ــد و معت گرفتن
تزریقــی تشــکیل 

افــزود:  می دهنــد 
داروهــای  اول  از  خوشــبختانه 
ــرای  ــه ب ــن ک ــرون و المیوودی اینترف
درمــان اســتفاده می شــود در دســترس 

ــت. اس
دارویــی کــه تحــول عظیمــی در درمــان 

هپاتیــت C پدیــد آورد
ــت  ــد سالیس ــه چن ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــزان کارآی ــا می ــی ب ــا ورود داروی ب
و اثربخشــی بیشــتر تحــول عظیمــی در 
ــل  ــی C حاص ــت ویروس ــان هپاتی درم
ــال  ــر س ــزود: از اواخ ــت اف ــده اس ش
2۰1۳ داروی جدیــد بــرای درمــان 
هپاتیــت C معرفــی شــد کــه ایــن 
ــی  ــود و اثربخش ــی ب ــا خوراک داروه
بیــش از 95 تــا 9۸ درصــد دارد و 
همچنیــن عــوارض کمتــر داشــته و 
ــه  ــال ب ــک س ــز از ی ــان نی ــدت درم م

ــد. ــش می یاب ــاه کاه ــه م س
ــای  ــه داروه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــتند اف ــران هس ــیار گ ــد بس جدی
مثــًا یــک دوره درمــان ســه ماهــه در 
آمریــکا، ۸۴ هــزار دالر هزینــه دارد کــه 

در همــه جــا گــران اســت.
البتــه پیــش از ایــن دکتــر رســول 
دینارونــد رئیــس ســازمان غــذا و دارو 
بــا بیــان اینکــه داروی بیمــاران مبتــا 
بــه هپاتیــت C مزمــن بــه دلیــل قیمــت 
ــود اســت،  ــاال در کشــور دچــار کمب ب
ــن  ــه ای ــتیم ک ــاش هس ــت: در ت گف
ــده وارد کشــور  ــاه آین ــا ســه م دارو ت

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه اکثــر 
داروهــای مصرفــی ایــن بیمــاران 
تولیــد داخــل اســت امــا عــده ای 
 C از بیمــاران مبتــا بــه هپاتیــت
ــد  ــه بای ــان هســتند ک ــه درم ــاوم ب مق
ــی  ــد خوراک ــل جدی ــای نس از داروه
ــن  ــت ای ــزود: قیم ــد اف ــتفاده کنن اس
ــان  ــت و درم ــیار باالس ــا بس داروه
 Cیــک بیمــار مبتــا بــه هپاتیــت
مقــاوم بــه درمــان چنــد صــد میلیــون 
تومــان هزینــه دارد کــه ما ایــن داروها 
را بــه فهرســت رســمی دارویی کشــور 
اضافــه کرده ایــم، امــا قیمت هــای 
شــرکت های  توســط  شــده  ارائــه 

واردات دارو را قبــول نداریــم چراکــه 
ایــن شــرکت ها  داروهــای  قیمــت  

ــت. ــاال اس ــیار ب بس
ــر  ــذا و دارو خاط ــازمان غ ــس س رئی
ــا  ــن داروه ــن ای ــرد: عمده تری نشــان ک
ــام  ــا ن ــر )Sofosbuvir(  ب ســوفوس بووی
برنــد ســوالدیر اســت، البتــه بایــد ایــن 
ــاوم  ــاران مق ــه بیم ــوب را ب ــر خ خب
ــه  ــم ک ــام کن ــت اع ــان هپاتی ــه درم ب
ســاخت ایــن داروهــا در کشــور آغــاز 
شــده و تــا ســال آینــده تولیــد داخــل 

ــود. ــازار می ش ــا وارد ب ــن داروه ای
ــوی، مســوول  ــر نب ــه دکت ــن رابط در ای
اداره هپاتیــت وزارت بهداشــت نیــز 
ــه  ــه در زمین ــاری ک ــه اخب ــخ ب در پاس
نایــاب شــدن برخــی از داروهــای 
ــود  ــده ب ــرح ش ــت C مط ــان هپاتی درم
گفــت: برخــی از داروهــای درمــان این 
ــه  ــده ک ــد ش ــی تولی ــه تازگ ــاری ب بیم

ــد. ــیار گرانن ــتند و بس ــه نیس بیم
ــوان داروی  ــه عن وی از سوفســفوریه ب
 C جدیــدی بــرای درمــان هپاتیــت
ــه گلیــاد  ــام بــرد کــه توســط کارخان ن
ــن داروی  ــزود: ای ــده و اف ــاخته ش س
ــری دارد،  ــی موث ــر بخش ــی اث خوراک
ولــی هزینــه ســه مــاه آن حــدود 27۰ 
ــه درخــود  ــان می شــود ک ــون توم میلی
ــز  ــرفته نی ــورهای پیش ــکا و کش امری

ــت. ــران اس ــیار گ بس
بــاالی  را  دارو  ایــن  اثربشــی  وی 
افــزود:  کــردو  ذکــر  درصــد   95
جامعــه  در  صحبت هایــی  حتــی 
علمی مطــرح شــده کــه اگــر ایــن دارو 
ویــروس  می تواننــد  عمومی شــود 

کننــد. ریشــه کن  را   C هپاتیــت 
برخــی  داد:  ادامــه  نبــوی  دکتــر 
هنــدی  داروســازی  کارخانه هــای 
ــن دارو را  ــز ای ــورها نی ــر کش و دیگ
ــز  ــورمان نی ــد و در کش ــد می کنن تولی
تاش هایــی بــرای تولیــد آن شــده 
ــا  ــم ب ــل امیدواری ــد داخ ــا تولی ــه ب ک
قیمــت مناســب در دســترس همــه 

ــرد. ــرار گی ق
همچنیــن دکتــر علویــان نیــز بــا اشــاره 
بــه اینــک ایــن داروهــا از طریــق تــک 
نســخه در ایــران نیــز در دســترس قرار 
ــش از ۳۳  ــون بی ــزود: تاکن ــه اف گرفت
ــا داروی فــوق تحــت درمــان  بیمــار ب
ــخ در  ــد پاس ــه 1۰۰ درص ــد ک گرفتن

بیمــاران ایرانــی مشــاهده شــد.
ــه اطــاع  ــی ک ــا جای ــه داد: ت وی ادام
دارم دو شــرکت ایرانــی نیــز در تــاش 
ــوز  ــه هن ــتند ک ــن دارو هس ــد ای تولی

ــازار نشــده اســت. وارد ب
از  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
ــگ  ــول جن ــه در ط ــانی ک ــام کس تم
ــتند و  ــدید داش ــت ش ــی جراح تحمیل
ــرای  خــون گرفتنــد خواســت حتمــا ب
بررســی هپاتیــت C مراجعــه کننــد 
تــا در صــورت بــروز مشــکل درمــان 

ــوند. ش
ــوی  ــر نب ــه دکت ــر اســت ک ــایان ذک ش
نیــز تعامــل بــا بیمه هــا، آمــوزش 
گروه هــای  بــه  خدماتــی  ارائــه  و 
آســیب پذیر همچــون معتــادان را از 
ــت  ــات وزارت بهداش ــن اقدم مهم تری
هپاتیــت  بیمــاری  کنتــرل  جهــت 
افــزود:  و  کــرد  ذکــر  کشــور  در 
ــا ۴۰ ســال  ــا واکســن ت ــم ب امیدواری
ــه  ــاری را ب ــن بیم ــیوع ای ــد ش رش
ــانیم. ــد برس ــم درص ــک ده ــر ی زی

لیال دولت آبادی فراهانی

دکتر محمود نبویدکتر سید موید علویان
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سخت اما حساس
ــک  ــی ی ــری پوســیدگی دندان شــکل گی
ــد عاملــی اســت کــه عــاوه  ــد چن فراین
بــر پــاک باکتریایــی، بــه دنــدان مســتعد 
غذایــی  ومــواد  زمــان  پوســیدگی، 
پوســیدگی زا نیــاز دارد. پــاک باکتریایــی 
شــامل میکــرو ارگانیســم هایی همچــون 
اســترپتوکوک موتانس اســت کــه قندهای 
ــز  ــی را متابولی ــم غذای ــود در رژی موج
  PH  ،کــرده و اســید تولید می کننــد. اســید
محیــط دهــان را اســیدی کــرده و ســبب 
ــدان می شــود.   ــای دن دمینرالیزاســیون مین
ــت  ــا خاصی ــزاق ب ــول ب ــور معم ــه ط ب
قلیایــی خــود، محیــط اســیدی را خنثــی 
نمــوده و منجــر بــه رمینرالیزاســیون مینای  
دنــدان می شــود. لیکــن در صــورت 
تــداوم ایــن فراینــد دمینرالیزاســیون، 

ــد.  ــی رخ می ده ــیدگی دندان پوس
مــواد  اصلــی  دســته های  از  یکــی 
ــول  ــور معم ــه ط ــر ب ــه بش ــی ک غذای
ممکــن  کــه   می نمایــد  اســتفاده 
ــد  ــل هضــم باشــند مانن ــر قاب اســت غی
فیبر هــا و یــا قابــل هضــم باشــند مثــل 
ــا  ــردم قنده ــه م ــان عام ــا.  در بی قنده
در  می باشــند،  ســاکاروز  متــرادف 
ــکل های  ــه ش ــا ب ــه قنده ــی ک صورت
ــیر  ــبزیجات، ش ــات، س ــی در غ متنوع
و .. وجــود دارنــد. کربوهیدراتهــا دردامنــه 
ای از کربوهیدراتهــای ســاده تــا پیچیــده 
ــتمل  ــا مش ــد. کربوهیدرات ه وجوددارن
بــر کربوهیدرات هــای ســاده شــامل 
و  ســاکاریدها  دی  و  منوســاکاریدها 
کربوهیدرات هــای پیچیــده ماننــد  پلــی 
ســاکاریدها مــي باشــند .منوســاکاریدها 
ــوز و  ــوز و گاالکت ــز، فروکت ــد گلوک مانن
ــوز  ــوز، الکت دی ســاکاریدها شــامل مالت
ــد  ــاکارید ها مانن ــی س ــاکارز و پل و س

ــته. نشاس
ــدازه  ــل ان ــه دلی کربوهیدراتهــای ســاده ب
ــده  ــز ش ــریعا متابولی ــود س ــک خ کوچ
ــی  ــد.  در صورت ــید می کنن ــد اس و تولی
ــه  ــد ب ــدا بای ــاکارید ها ابت ــی س ــه پل ک

واحد هــای کوچکتــر تجزیــه شــوند 
و ســپس بــرای میکروب هــا قابــل 
ــر  اســتفاده شــوند و ایــن فراینــد کنــد ت
صــورت گرفتــه و در ایــن مــدت اســید 
حاصلــه توســط بــزاق خنثــی می گــردد.

الکتــوز کمتریــن پوســیدگی زایــی را دارد 
و گاالکتــوز هــم پوســیدگی زایــی پایینی 
ــل و  ــل عس ــی مث ــای طبیع دارد. قنده
ــتند.   ــیدگی زا هس ــوه ای پوس ــکر قه ش
نشاســته در حالــت پختــه شــده راحــت 
ــی  ــیدگی زای ــده و پوس ــز ش ــر متابولی ت
بیشــتری نســبت بــه حالــت خــام خــود 
ــب  ــد ترکی ــا قن ــر نشاســته ب ــد.  اگ دارن
ــتر از  ــا بیش ــر ی ــیدگی براب ــود پوس ش

ــاده دارد. ــای س قنده
میوه هــای تــازه گــروه دیگــری از مــواد 
ــی  ــیدگی زای ــه پوس ــتند ک ــی هس غذای
ــاده  ــی م ــم اصل ــرا حج ــد زی کمی دارن
تشــکیل دهنــده میوه هــا آب اســت 
ــده  ــکیل دهن ــواد تش ــد کمی ازم ودرص
تشــکیل  کربوهیــدرات  را  میوه هــا 
می دهــد. در واقــع میوه هــای ســفت 
ماننــد ســیب بــا تحریــک جریــان بــزاق 
نقــش حفاظتــی دارنــد. طبیعت چســبنده 
ــز  ــل کشــمش نی ــای خشــک مث میوه ه
پوســیدگی را افزایــش می دهــد.  هرچنــد 
ایــن مــواد غذایــی ارزش باالیــی دارند و 
ــد. ــی حــذف گردن ــم غذای ــد از رژی نبای

خصوصیــات ضدپوســیدگی مــواد 
غذایــی مختلــف

قندهای الکلی:
ــه  ــه ب ــول ک ــوربیتول و مانیت ــل س مث
کننــده جایگزیــن  عنــوان شــیرین 
محصــوالت  برخــی  در  ســاکاروز 
ــوده  ــه شــیرین ب اســتفاده می شــوند ک
ولــی پوســیدگی ایجــاد نمی کننــد.

زایلیتول:
نوعــی قنــد الکلــی اســت که بــه صورت 

ــود،  ــت می ش ــان یاف ــی در گیاه طبیع
ــا  ــدازه ســاکاروز و ی ــه ان شــیرینی آن ب
حتــی بیشــتر از آن اســت، لیکــن فلورای 
میکروبــی دهــان  ، آنزیمی بــرای تجزیــه 
ــید  ــاد اس ــذا ایج ــدارد و ل ــول ن زایلیت
ــدارد.   ــی ن ــیدگی زای ــود و پوس نمی ش
بنابرایــن آدامس هــای حــاوی زایلیتــول 
ــازی  ــزاق، پاکس ــان ب ــش جری ــا افزای ب
حفــره دهــان را افزایــش داده و قــدرت 
بافــری نیــز اتفــاق می افتــد کــه عــاوه 
ــث  ــا ع ــیدگی ب ــاد پوس ــدم ایج ــر ع ب
ــه  ــیدگی های اولی ــیون پوس رمینرالیزاس

می شــود.

چربی و پروتئین:
ــواد  ــی دو دســته از م ــواد غذای ــن م ای
هســتند کــه غیــر پوســیگی زا هســتند 
ــوند.  ــش PH نمی ش ــث کاه ــرا باع زی
ــه  ــک الی ــی ی ــم چرب ــن و ه پروتئی
ایجــاد  دندان هــا  روی  را  محافــظ 

. می کننــد 

فسفر و کلسیم:
ــر  ــی در براب ــي حفاظت ــه حالت منجــر ب

ــي شــوند. پوســیدگی م
شــیر و پنیــر:  پروتئیــن، کازئــوز، فســفر 
و کلســیم همگــی از مواد ضدپوســیدگی 
پنیــر و شــیر هســتند.  برخــاف ایــن که 
الکتــوز پوســیدگی زا اســت، وجــود این 
ــل  ــوالت حاص ــیر و محص ــواد در ش م
از شــیر، ریســک پوســیدگی دندانــی را 

ــد. ــش می ده کاه
پنیــر بــا ایــن مــوادی کــه در خــود دارد 
ــای  ــدن مین ــی ش ــاره معدن ــبب دوب س
دنــدان می شــود. بــا جویــدن پنیرهــای 
ســفت، جریــان بــزاق افزایــش می یابــد 
کــه باعــث ایجــاد یــک محیــط خنثــی 
ــره  ــی حف ــاک کنندگ ــدرت پ شــده و ق
ــش  ــا افزای ــان را از کربوهیدرات ه ده

می دهــد.
ــر نــوع مــاده قنــدی، عوامــل  عــاوه ب
ــی  ــیدگی زای ــث پوس ــه باع دیگــری ک

ــوند: ــدی می ش ــواد قن م

ــی  ــدرات مصرف ــزان کربوهی ــوع و می ن
تنهــا عوامــل موثــر بــر شــیوع و شــدت 
پوســیدگی نیســتند و دیگــر ماحظــات 
ــا،  ــدن کربوهیدرات ه ــی مان ــامل باق ش
تنــاوب مصــرف قندهــا و زمــان مصرف 
مــواد قنــدی)در زمــان وعــده اصلــی و 
ــز در رخ  ــان وعده(نی ــوان می ــه عن ــا ب ی
دادن ایــن امــر مهــم هســتند کــه در ادامه 

بــه توضیــح آنهــا را مــي پردازیــم:

شکل فیزیکی:
یکــی از عواملــی کــه بــا شــگل گیــری 
ســرعت  دارد،  ارتبــاط  پوســیدگی 
ــیدگی زا از  ــذای پوس ــدن غ ــاک ش پ
ــه در  ــی ک ــت.  کربوهیدرات ــان اس ده
ــا  ــه ســطح مین ــد ب ــی میمان ــان باق ده
ــان  ــط ده ــر از محی ــبد و دیرت می چس
پــاک می شــود و ایــن بــه معنــی  
تمــاس بیشــتر مینــای دنــدان بــا 

ــت. ــیدی اس ــات اس حم

تناوب مصرف: 
ــاوب  ــی ،تن ــکل فیزیک ــر ش ــاوه ب ع
مصــرف مــواد قنــدی عامــل مهمــی در 
ــدی اســت  ــواد قن ــی م ــیدگی زای پوس
ــدی در  ــواد قن ــا م ــه ب ــر مواجه ــا ه ب
 PH ــش ــه کاه ــا ۳ دقیق ــرض 2 ت ع
ــر  ــا کمت شــروع میشــود.در PH 5/5 ی
ــد و  ــا رخ میده ــیون مین دکلسیفیکاس
پــس از چهــل دقیقــه PH افزایــش 
ــد.   ــی می رس ــد ابتدای ــه ح ــه و ب یافت
ــات  ــک آب نب ــردی ی ــد ف ــرض کنی ف
را در عــرض 5 دقیقــه بخــورد، دنــدان 
 PH ــرض ــه در مع ــدود 2۰ دقیق در ح
  PH ــرد و ســپس ــرار می گی ــی ق بحران
ــر  ــا اگ ــر می گردد.ام ــال ب ــد نرم بح
ــات را در  ــان آب نب ــرد دیگــری هم ف
5 مرحلــه و هریــک ســاعت یــک بــار 
بخــورد 2۰۰ دقیقــه دندانهــا در معرض 

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق PH  بحران

زمان مصرف: 
اگــر مــواد قنــدی در حیــن وعده هــای 
غذایــی خــورده شــوند، پوســیدگی 
ــر  ــت ام ــد.  واقعی ــری دارن ــی کمت زای
آن اســت کــه نمی تــوان اســنک ها 
را حــذف کــرد بــه ویــژه در کــودکان، 
ــی  ــه غذاهای ــرد ک ــت ک ــد دق ــذا بای ل
اســتفاده  اســنک  عنــوان  بــه  کــه 
می شــوند قنــد کمتــری داشــته باشــند 
و همچنیــن  بهداشــت دهانــی رعایــت 
ــس  ــل، آدام ــت، آجی ــود. پنیر،ماس ش
ــه  ــتند ک ــوادی هس ــد و ... م ــدون قن ب

پوســیدگی زایــی کمی دارنــد.

توصیه هایــی در مــورد مصــرف 
ــدی: ــواد قن م

قند ساده کمتری مصرف کنید.
ــل  ــی مث ــای طبیع ــد قنده ــت کنی دق
ــد. ــی دارن ــیدگی زای ــم پوس ــل ه عس
آدامس هــای بــدون قنــد را جایگزیــن 

آدامس هــای معمولــی کنیــد.
ــد  ــبنده مانن ــنک های چس ــرف اس مص

چیپــس و ...را محــدود نماییــد.
ــواد  ــرف م ــه مص ــل ب ــه تمای چنانچ
قنــدی داریــد بــه طــور متنــاوب 
آن هــا را اســتفاده ننماییــد و ترجیحــًا 

ــد. ــتفاده کنی ــه اس ــک مرحل در ی
ــد  ــواک زدن بع ــکان مس ــه ام چنانچ
ــدی را  ــواد قن ــوردن م ــار خ ــر ب از ه
ــا  ــود را ب ــان خ ــل ده ــد، حداق نداری

ــد. ــو دهی آب شستش
ــی حــاوی شــکر  آب میوه هــای صنعت
ــی  ــیدگی زای ــتند و پوس ــادی هس زی

ــد.  ــی دارن باالی
ــل  ــه عام ــودی ک ــا وج ــا ب چربی ه
ضدپوســیدگی هســتند، ولــي بــه دلیل 
مضراتــی کــه مصــرف بــي رویــه 
ــد،   ــامت عمومی دارن ــر س ــا ب آن ه
ــدن  ــاز ب ــورد نی ــزان م ــه می ــط ب فق
ــه  ــي توصی ــرم غذای ــه ه ــا توجــه ب ب

. ند شــو می 
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چھــارمین کنگره بی نالمللی سردرد ایران
تھــــران، ھتـــــل المپیــــك ۲۷-۲۵ شھــــریور ۱۳۹۴

دارای امتیاز بازآموزی

با حضــــور رئیس انجمـــــــن بی نالمللــــــی ســـــــردرد

                     و صاحب نظران برجسته سردرد از کشورھای آمریکا، انگلستان و ترکیه

(Prof. Rapoport)
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و  غــذا  ســازمان  رییــس 
دارو اعــام کــرد: »مطالعــات 
ــی  ــه چرب ــد ک ــی ده نشــان م
از  نفــر  میلیــون   1۴ خــون 
ــاح  ــد اص ــور بای ــت کش جمعی
ــه 19 دارو  ــن زمین ــود. در ای ش
تمــام  در  و  داریــم  کشــور  در 
ــت  ــر از فهرس ــوارد جلوت ــن م ای
جهانــی  ســازمان  پیشــنهادی 
بهداشــت هســتیم. امــا متاســفانه 
ــا  ــت تنه ــی از آن اس ــته حاک ــال گذش ــار س آم
ــراد دارو درمانی هــای الزم  ــن اف 1۳ درصــد از ای
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت می کنن را دریاف
ــه  ــت و هزین ــران نیس ــاری گ ــن بیم ــای ای داروه
ــن 2۸ دالر  ــار میانگی ــک بیم ــرای ی ســاالنه آن ب
اســت و از پوشــش بیمــه ای نیــز برخــوردار 

ــت.« اس
وی در ایــن بــاره افــزود: »همچنیــن هفــت میلیــون 

ــرار  ــت ق ــر دیاب ــرض خط ــور در مع ــر در کش نف
دارنــد کــه تنهــا 2.5 میلیــون نفــر آنهــا دارو 
دریافــت می کننــد و ۳۴ درصــد ایــن افــراد از 
ــای  ــه داروه ــد. هزین ــی برخوردارن ــش درمان پوش
ایــن افــراد نیــز ســاالنه بــه طــور میانگیــن ۴۰ دالر 
ــت. ــدود 1۰ دالر اس ــرد ح ــر ف ــهم ه ــت و س اس

قلبــی-  بیمــاران  مــورد  در  دینارونــد  دکتــر 
ــه دارو درمانی هــای  ــرادی ک ــی،COPD و اف عروق
الزم را دریافــت می کننــد نیــز گفــت: »حــدود 6۰ 
ــای  ــر بیماری ه ــرض خط ــز در مع ــر نی ــزار نف ه
ــر  ــزار نف ــدود 5۰ه ــه ح ــد ک ــرار دارن ــوی ق کلی
ــه  ــت و هزین ــای الزم را دریاف ــا دارودرمانی ه آنه

ــت.  ــر 27۰۰ دالر اس ــغ ب ــان بال ساالنه ش
وی همچنیــن افــزود: حــدود ۴۰۰هــزار نفــر 
ــد  ــی ده ــان م ــار نش ــد و آم ــرطان دارن ــز س نی
ــراد دارو  ــن اف ــر از ای ــزار نف ــا 1۴۰ ه ــه تنه ک
ــه  ــد و هزین ــت می کنن ــای الزم را دریاف درمانی ه
ساالنه شــان بــه طــور میانگیــن حــدود 25۰۰ دالر 

ــر در  ــه اگ ــم ک ــاهده می کنی ــن مش ــت. بنابرای اس
ــه ســتون های  ــم ب ــه کنی ــی هزین ســتون های ابتدای
نیــز  سرســام آوری  هزینه هــای  کــه  انتهایــی 

ــید.  ــم رس ــد، نخواهی دارن
ســاالنه  اینکــه  بیــان  بــا  دینارونــد  دکتــر 
ــای  ــی بیماری ه ــه داروی ــارد دالر هزین 1.۴میلی
حــال  »در  افــزود:  می دهیــم،  را  غیرواگیــر 
ــور  ــی کش ــازار داروی ــوم کل ب ــک س ــر ی حاض
ــه ایــن بیماری هاســت کــه  متوجــه افــراد مبتــا ب
ــت  ــه عل ــه دارو ب ــراد ب ــن اف ــی ای ــدم دسترس ع
ــودن دارو نیســت، چراکــه اکنــون  نبــود یاگــران ب
تمــام داروهــای اساســی در شــبکه روســتایی نیــز 
ــر آن اســت  ــن ام ــده ای ــت عم ــم اســت. عل فراه
کــه یــا پوشــش از نظــر تشــخیصی کامــل نیســت 
یــا مــردم بــرای درمــان مراجعــه نمی کننــد. 
ــوز  ــردم هن ــه م ــی ک ــت زمان ــن الزم اس بنابرای
ــای الزم  ــد، مداخله ه ــاری ندارن ــی از بیم عامت

ــود.« ــگیری ش ــاری پیش ــروز بیم ــام و از ب انج

ــران  ــازان ته ــن داروس ــس انجم ــعیدلو ریی ــل س ــر جلی دکت
گفــت: »در گذشــته بســیاری از مطب هــا و پزشــکان 
متخصــص در شــهرهای بــزرگ و کوچــک کار خــود را انجام 
می دادنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه یــک بخــش دولتــی و یــک 
بخــش خصوصــی وجــود داشــت و هــر یــک از ایــن مراکــز 
اقتصــاد خــود را بــر اســاس وضعیــت موجــود تنظیــم کــرده 
بودنــد و در کنــار آنهــا چنــد پزشــک، رادیولــوژی، داروخانه 
و ... نیــز وجــود داشــت امــا زمانــی که پزشــکان طبــق طرح 
ــزرگ و در  تحــول نظــام ســامت داخــل بیمارســتان های ب
برخــی شــهرها در یکــی دو بیمارســتان متمرکز شــدند، ســهم 
ــد،  ــی بودن ــز درمان ــه دور از مراک ــی ک ــخ داروخانه های نس

کاهــش یافــت.«
وی در ایــن مــورد افــزود: »در بررســی هایــی کــه در ایــن 
ــام  ــف انج ــهرهای مختل ــتان ها و در ش ــی اس ــاره در برخ ب
شــد، بــا اســتناد بــه تعــداد نســخه های بیمــه، ورودی نســخه 
در داروخانه هــای بخــش خصوصــی در ســال 9۳ نســبت بــه 
ســال 92 بــه میــزان ۴۳ درصــد کاهش یافتــه اســت. بنابراین 
طــرح تحــول ســامت بــه شــدت بــه اقتصــاد داروخانه هــای 

بخــش خصوصــی صدمــه زده و دور از ذهــن نیســت کــه این 
داروخانه هــا عمــا دیگــر نتواننــد کار کننــد.«

وی بــا اشــاره بــه فشــارهای مالیاتــی بــه داروخانه هــا عنوان 
ــات می خواهــد ســهم دریافتــی خــود  ــرد: »ســازمان مالی ک
ــا  ــراه ب ــاله هم ــن مس ــد و ای ــش ده ــا افزای را از داروخانه ه
ــش  ــای بخ ــه داروخانه ه ــده ک ــبب ش ــر س ــکات دیگ مش
ــتانه  ــک در آس ــهرهای کوچ ــژه در ش ــه وی ــی ب خصوص

ورشکســتگی قــرار گیرنــد.

دکتــر ســید علــی فاطمــی عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
داروســازان ایــران اعــام کــرد: »امســال میــزان مالیــات 
ــه  ــش یافت ــمگیری افزای ــرز چش ــه ط ــا ب ــه ه داروخان
ــاهد  ــا ش ــه ه ــی از داروخان ــرای برخ ــه ب ــوری ک بط
افزایــش ۳ تــا ۳.5 برابــر نســبت بــه ســال گذشــته بــوده 

ــم.« ای
ــرق  ــا ف ــه ه ــد داروخان ــزود: »درآم ــی اف ــر فاطم دکت
ــا افزایــش  ــه گذشــته نکــرده اســت ام ــادی نســبت ب زی
ــه  ــه داروخان ــادی را ب ــا فشــار زی ــات ه چشــمگیر مالی

ــد.« ــی کن ــل م ــا تحمی ه
وی بــه کمبــود نقدینگــی ســازمان هــای بیمــه گــر اشــاره 
ــق  ــه تعوی ــا ب ــه ه ــات داروخان ــت: »مطالب ــرد و گف ک
ــا  ــت ه ــاه پرداخ ــرف 6 م ــط ظ ــور متوس ــاده و بط افت
ــه هــا انجــام مــی شــود کــه ایــن روال هــر  ــه داروخان ب
مــاه 2درصــد بــه داروخانــه هــا ضــرر مــی زنــد کــه بــا 
توجــه بــه پاییــن بــودن ســود دارو هیــچ منفعتــی بــرای 

ــد داشــت.« ــا نخواه ــه ه داروخان
فاطمــی بــه رایزنــی هــای انجــام شــده بــا اداره دارایــی 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــرد: »مکاتبات ــان ک ــاره و خاطرنش اش
صــورت گرفتــه تــا ضرایــب مالیاتــی داروســازان کاهــش 
ــرا  ــد زی ــش یاب ــی افزای ــات داروی ــه خدم ــدد تعرف و ع
ــازان در  ــرای داروس ــده ب ــن ش ــی تعیی ــق فن ــزان ح می
قبــال خدماتــی کــه ارائــه مــی دهنــد بســیار ناچیــز اســت 
در حالــی کــه عــدد تعرفــه تزریقــات طبــق کتــاب ارزش 
گــذاری نســبی خدمــات ۴۰۰۰ تومــان تعییــن شــده کــه 

توســط فــرد غیرپزشــک انجــام مــی شــود.«

امکان تخلف و نشت داروهای ترک اعتیاد
ــرد:  ــام ک ــذا و دارو اع ــازمان غ ــس س ــد ریی ــول دینارون ــر رس دکت
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــه دانش ــدا ب ــاد ابت ــرک اعتی ــای ت »داروه
تحویــل داده شــده و ســپس از طــرف دانشــگاه در میــان مراکــز ترک 
ــه  ــن چرخ ــه در ای ــود ک ــع می ش ــتقیم توزی ــور مس ــه ط ــاد ب اعتی
میــزان ســهمیه  هــر یــک از مراکــز تــرک اعتیــاد، بــر اســاس تعداد 

بیمارانــی  اســت کــه در هــر مرکــز ثبــت شــده اســت.«
ــی صــورت  ــان تخلفات ــن می ــت: »ممکــن اســت در ای وی گف
ــن  ــرا ای ــد. زی ــاق می افت ــن اتف ــم ای ــا ه ــه قطع ــرد ک گی
ــم  ــان نداری ــا اطمین ــود دارد و م ــازار آزاد وج ــا در ب داروه
کــه خــروج ایــن داروهــا عمدتــا از کجاســت امــا احتمــال 
اینکــه از همــان مراکــز تــرک اعتیــاد خــارج شــود و حتــی 
احتمــال اینکــه برخــی افــرادی کــه اعتیــاد دارنــد خودشــان 

ــود دارد.« ــند، وج ــواد را بفروش ــن م ای
ــاک در  ــیار خطرن ــدر بس ــی موادمخ ــزود: »وقت ــورد اف ــن م ــد در ای دینارون
ــرک  ــای ت ــه داروه ــکان اینک ــوند، ام ــع می ش ــاق، وارد و توزی ــور قاچ کش
ــه  ــی ک ــفانه زمان ــود دارد. متاس ــوند، وج ــه ش ــن چرخ ــم وارد ای ــاد ه اعتی
تقاضــا وجــود دارد کســانی کــه دنبــال تخلــف، تقلــب و سوءاســتفاده هســتند 
ــن تخلفــات مشــاهده  ــادی از ای ــد. نمونه هــای زی ــن کار را انجــام می دهن ای
شــده و حتــی در عطاری هــا و در مکان هایــی کــه عرضــه ایــن فرآورده هــا 

ممنــوع اســت، شــاهد عرضــه آنهــا بودیــم.«
ــای  ــر نشــت داروه ــی ب ــاری مبن ــش اخب ــدی پی ــه چن ــت ک ــایان ذکرس ش

ــود. ــده ب ــازار قاچــاق منتشــر ش ــادون در ب ــژه مت ــه وی ــاد ب ــرک اعتی ت

دارونگیرها و افزایش هزینه های درمانی!

افزایش مالیات و بار معوقات طرح تحول سالمت علیه داروخانه های خصوصی
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علل و زمینه های قاچاق دارو در کشور 

از انگیزه تا اجبار
ورود داروهــاي قاچــاق و تقلبــي 
بــه بــازار دارویــي، معضلــي جهانــي 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــر اس و فراگی
ــي  ــازار داروی ــي از ب ــش اعظم بخ
یــک کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ایــن  از  نیــز  مــا  کشــور  دهــد. 
ماجــرا بــه دور نبــوده و عفریــت 
ــایه  ــز س ــازار دارو نی ــر ب ــاق ب قاچ
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــه اســت . ب انداخت
5 تــا 1۰ درصــد بــازار دارویــي 
قاچــاق  داروهــاي  بــه  کشــور 
تقلبــي اختصــاص داشــته باشــد. 
دارو  قاچــاق  در  متفــاوت  نکتــه 
ــاق  ــا، قاچ ــب کااله ــه اغل ــبت ب نس

دوطرفــه آن اســت.
دارویــی  اقــام  طــرف  یــک  از 
بــه کشــورهای همســایه  زیــادی 
قاچــاق می شــود و از ســوی دیگــر 
قاچــاق  داروهــای  محموله هــای 
مســیرهای  و  مجراهــا  از  وتقلبــی 
و  افــراد  توســط  غیرقانونــی، 
ســرازیر  کشــور  بــه  شــبکه هایی 

. نــد د گر می 
ــه  ــاق دارو ب ــل قاچ ــن دلی  مهمتری
خــارج، وجــود اختــاف بیــن قیمــت 
ــاي  ــي و بازاره ــازار داخل دارو در ب
کشــورهاي  ویــژه  بــه  خارجــي 
در  دارو  قیمــت  اســت.  همســایه 
کشــورهاي  پنجــم  یــک  ایــران 
یــک  تــا  دهــم  یــک  اطــراف، 
و  اروپایــي  کشــورهاي  پانزدهــم 
ــي  ــورهاي آمریکای ــتم کش ــک بیس ی
اســت. پاییــن تــر بــودن قیمــت دارو 
دارد.  مختلفــی  دالیــل  ایــران  در 
پرداخــت  دالیــل،  ایــن  از  یکــی 

یارانــه بــه بعضــی داروهاســت.
ــم  ــرای بیــش از 1۰۰ قل ــران ب در ای
می شــود.  پرداخــت  یارانــه  دارو 
ارزان  موجــب  یارانــه  پرداخــت 
ــده  ــي ش ــام داروی ــي اق ــدن برخ ش
ــاالي  ــت ب ــه کیفی ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــن  ــه از معتبرتری ــا ک ــی از آن ه بعض
مي شــوند،  تهیــه  جهــان  منابــع 
بــه  داخــل  از  قاچــاق  موجبــات 
خــارج را فراهــم مــي آورد؛ بــه 
داروخانه هــاي  در  کــه  ای  گونــه 
مــرز  کیلومتــري   ۳۰۰ در  واقــع 
ــت  ــي یاف ــاي ایران ــتان، داروه پاکس
مــي شــود. گفتــه می شــود کــه 
داروهــاي  1۰درصــد  از  بیــش 
یارانــه اي بــه خــارج از کشــور 
از مجمــوع  مــي شــوند.  قاچــاق 
حدود22۴۰میلیــارد ریــال یارانــه 
حــدود  ســاالنه  کشــور،  در  دارو 
صــرف  ریــال  میلیــارد   5۰۰
ــاز  ــورد نی ــادي م ــاي انعق فاکتوره
و75۰میلیــارد  هموفیلــي  بیمــاران 
ریــال صــرف داروهــاي بیمــاران 
ــاي  ــود. داروه ــه MS مي ش ــا ب مبت
ــاران  ــه بیم ــاص از جمل ــاران خ بیم
ســرطاني،  تاالســمي،  هموفیلــي، 
ــاي  ــه داروه ــزي و MS از جمل دیالی
ــت  ــه دول ــتند ک ــي هس ــران قیمت گ
ــي از  ــاذ تمهیدات ــا اتخ ــاله ب ــه س هم
ــن  ــه ای ــه ب ــص یاران ــه تخصی جمل
ــي  ــز واردات ــب نی ــه اغل ــا ک داروه
ــمول  ــن تحــت ش ــم چنی اســت، و ه
ــاش  ــا ت ــن داروه ــودن ای ــه ب بیم
ــه  ــري ب ــار کمت ــه فش ــد ک ــي کن م
بنابرایــن  شــود.  وارد  بیمــاران 
قاچــاق ایــن داروهــا از یــک طــرف 
موجــب کاهــش ذخایــر دارویــي 
ــن ارز  ــدر رفت ــر ه ــوی دیگ و از س
دولتــي و یارانه هاســت. متاســفانه 
ــا در  ــن داروه ــود ای ــود کمب ــا وج ب
کشــور، شــاهد قاچــاق آن بــه ســایر 
ــاي شــیمي  کشــورها هســتیم. داروه
درمانــي نیــز از دیگــر داروهــاي 
ــد  ــه حســاب می آین ــت ب ــران قیم گ
یارانه هــاي  از  اســتفاده  بــا  کــه 
ــور  ــی در کش ــت پایین ــا قیم دارو، ب
ــفانه  ــا متاس ــوند؛ ام ــي ش ــع م توزی
همیــن داروهــا بخــش عمــده اي 
بــه  را  کشــور  از  دارو  قاچــاق  از 
ــن  ــد و بی خــود اختصــاص مــي دهن
کشــورهاي  در  برابــر   15 تــا   1۰
ــند.  ــي رس ــروش م ــه ف ــایه ب همس
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در مــورد 
ــاهد  ــاص، ش ــاران خ ــاي بیم داروه
ــارج  ــه خ ــا ب ــن داروه ــاق ای قاچ
ــي  ــن در حال ــتیم و ای ــور هس از کش

ــاص  ــاران خ ــب بیم ــه اغل ــت ک اس
در کشــور بــراي تهیــه داروهــاي 
مشــکل  بــا  خــود  نیــاز  مــورد 
ــاي  ــت داروه ــتند. قیم ــرو هس روب
ــورها  ــر کش ــاص در اکث ــاران خ بیم
ــه  ــه اي ک ــه گون ــت؛ ب ــیار باالس بس
ــکا  ــا در امری ــن داروه ــي از ای برخ
ســه  تــا  دو  معــادل  قیمتــي  بــا 
ــرف  ــت مص ــه دس ــان ب ــون توم میلی
مصــرف  امــا  رســد  مــي  کننــده 
ــران، آن را  ــان دارو در ای ــده هم کنن
ــي  ــت م ــان دریاف ــزار توم ــا 2۰ه ب
ــود  ــي ش ــث م ــر باع ــن ام ــد. ای کن
ــایر  ــه س ــا ب ــل داروه ــن قبی ــا ای ت

کشــورها قاچــاق گردنــد.
تردیــدی نیســت کــه حمایــت از 
ایجــاب  کشــور  دارویــی  صنایــع 
بازارهــای خارجــی  تــا  می کنــد 
کــه  ایرانــی  داروهــای  روی  بــه 
بــرای آنهــا یارانــه ای پرداخــت 
نشــده و بــه صــورت رقابتــی توســط 
داخلــی  دارویــی  شــرکت های 
شــود؛  گشــوده  می شــوند  تولیــد 
هنگامی ســودمند  امــر  ایــن  امــا 
دارو  صــدور  کــه  بــود  خواهــد 
ــود و  ــل نش ــود در داخ ــب کمب موج
ــر آن صــادرات از مجراهــا  عــاوه ب

صــورت  قانونــی  مســیرهای  و 
کــه  اســت  کاالیــی  دارو  گیــرد. 
ــته  ــداری، بس ــرایط نگه ــل و ش حم
بنــدی و جایــگاه عرضــه ای بــا 
شــرایط خــاص را می طلبــد کــه 
ــاق  ــرای قاچ ــروج کاال از مج در خ
معمــوال نادیــده گرفتــه شــده و ایــن 
بدگمانــی  نوعــی  درازمــدت  در 
نســبت بــه داروهــای ایرانــی ایجــاد 

. کنــد می 
ــاق دارو  ــوص قاچ ــه در خص آن چ
قاچــاق  دارد،  زیادتــری  اهمیــت 
دارو بــه داخــل کشــور اســت . ورود 
و عرضــه دارو از مســیر قاچــاق بــه 
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــل مختلف دالی
ایــن موضــوع از چنــد زاویــه  و 

ــت. ــی اس ــل بررس قاب
ــاز مطــرح  ــک طــرف مســئله نی از ی
اســت. طبیعــی اســت کــه وقتــی 
مصــرف کننــده بــه چیــزی احســاس 
نیــاز کنــد، بــه ســراغ آن مــی رود و 
کاالی  مصرف کننــده،  هنگامی کــه 
بــازار  در  را  خــود  نیــاز  مــورد 
قانونــی یافــت نکنــد یــا قیمــت 
از  باالتــر  قانونــی  بــازار  در  آن 
ــد  ــده باش ــاق ش ــت کاالی قاچ قیم
ــه  ــی ک ــد کاالی ــاس کن ــا احس و ی
ــرار  ــار او ق ــی در اختی ــازار قانون ب
ــوردار  ــت الزم برخ ــد از کیفی می ده
ــرای  ــن کاال از مج ــه تأمی ــت، ب نیس
نمایــد.  مــي  مبــادرت  قاچــاق 
مســئله  قضیــه  دیگــر  طــرف  در 
ــی  ــات، ناآگاه ــودجویی ها، تبلیغ س
فرهنگــی  مســائل  پزشــکان، 
تاثیرگــذار مطــرح هســتند. یــک 
ــی  ــای داروی ــم از نیازه ــش مه بخ
ــه پاســخ  ــادر ب ــی ق ــازار قانون ــه ب ک
گویــی بــه آن نیســت، داروهایــی 
هســتند، کــه بــه لحــاظ مســائل 
محدودیــت  اخاقــی  و  شــرعی 
دارنــد و یــا مصــرف آنهــا بــه دلیــل 
زیان هایــی کــه بــه دنبــال دارد، 

ــت. ــده اس ــوع ش ممن
هورمون هــاي جنســي، داروهــاي 
انــدام،  زیبایــي  جنیــن،  ســقط 
داروهــاي  نیــروزا،  داروهــای 
روانگــردان  داروهــای  و  مخــدر؛ 
انــواع  هســتند.  جملــه  ایــن  از 
جــزو  جنیــن  ســقط  داروهــاي 
ــاق  ــاي قاچ ــن داروه ــروش تری پرف
داروهــا  ایــن  بــازار هســتند.  در 
در ســه نــوع اروپایــي، هنــدي و 
فــروش  بــه  بــازار  پاکســتاني در 
ــا  ــور م ــن کش ــند. در قوانی ــي رس م
ــرف  ــه و مص ــن و عرض ــقط جنی س
داروهــای مربــوط، تنهــا در شــرایط 
ــق  ــدود و مطاب ــیار مح ــاص و بس خ
ــص  ــک متخص ــرل پزش ــر و کنت نظ
ــن  ــقط جنی ــت. س ــر اس ــکان پذی ام
غیرقانونــی  خریــد  و  غیرقانونــی 
افــرادی  ســوی  از  داروهــا  ایــن 
ــب  ــی مرتک ــاد جنس ــه فس ــت ک اس
ــان  ــی از آن ــد کم ــد و درص ــده ان ش
نیــز بــه دلیــل مشــکات خانوادگــی 
ــت  ــی دس ــل خطرناک ــن عم ــه چنی ب
پیــش  گاه  گذشــته،  در  می زننــد. 
ــرای  ــی ب ــه دلیل ــه ب ــت ک ــده اس آم
در  خــاص  داروی  یــک  مدتــی، 
نیــاز  و  شــده  یــاب  کــم  بــازار 
ضــروری و فــوری بیمــار، وی را 
متوجــه تهیــه قاچــاق آن نمــوده 

ــت. اس
افزایــش  بــرای  کــه  شــائبه هایی 
بــرای  دارویــی  اقــام  قیمــت 
شــبکه های  داران،  داروخانــه 
بــه  کارخانه هــا  حتــی  و  توزیــع 
ــس  ــی ح ــد، در اوقات ــود می آی وج

و  برانگیختــه  آن هــا  در  را  طمــع 
انگیزه هــای ســودجویی، آنــان را 
مصرف کننــده  بــه  دارو  عرضــه  از 
ایــن  در  اســت.  داشــته  برحــذر 
مدتــی  بــرای  زمانــی  مقاطــع 
ــی  ــود و وقت ــاب می ش ــی کمی داروی
ــه آن از مســیر  ــرای تهی ــدان ب نیازمن
راه  می آینــد،  تنــگ  بــه  قانونــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــن می بینن ــاره را در ای چ
پرداخــت مبلــغ بیشــتری آن را از 
ــه  ــاق تهی ــی و قاچ ــیر غیرقانون مس

کننــد خــود را از مخمصــه جســت و 
جــو در ایــن جــا و آن جــا راحــت 
ــي دارو در کشــور نیــز  ســازند. گران
ــد منجــر  در بعضــي مــوارد مــي توان
تهیــه  بــه  بیمــاران  گرایــش  بــه 

داروي قاچــاق شــود. 
متأســفانه میــزان مصــرف خودســرانه 
دارو درکشــور باالســت و بســیاری از 
ــای  ــا توصیه ه ــاق ب ــای قاچ داروه
مــردم  نســنجیده  و  غیرتخصصــی 
و  شــده  خریــده  بــازار  و  کوچــه 

ــی از  ــش مهم ــوند. بخ ــرف می ش مص
قاچــاق  بــا  مبــارزه  در  موفقیــت 
دارو، مرهــون اســتفاده از همــه تــوان 
ــی کشــور  ــری و تبلیغ ــانه ای، هن رس
ــات  ــه تبلیغ ــش دادن ب ــی پوش و حت
بــه  بــا  آن  بخشــیدن  آگاهــی  و 
باورهــای  و  مذهــب  خدمتگیــری 
اندیشــه ها  از  اســتفاده  و  دینــی، 
مذهبــی  تبلیــغ  توانایی هــای  و 
اســت؛ چــرا کــه ایــن امــر خطیــر در 
ــه و  ــع جامع ــح و مناف ــت مصال خدم
ســامت جســم و جــان انســان ها 
ــدس  ــریعت مق ــه در ش ــت ک ــز اس نی
ــاص داده  ــی خ ــه آن ارزش ــام ب اس
ــان  ــاده زی ــر م ــتعمال ه ــده و اس ش
آور، حــرام دانســته شــده اســت. 
در کنــار آگاهــی بخشــی، همانــا 
از بیــن بــردن زمینه هــای خریــد 
ــای  ــه ریزی ه ــاق و برنام کاالی قاچ
ــاد  ــری از ایج ــرای جلوگی ــق ب دقی
شــرایط مقطعــی کــه ســبب کــم 
ــی  ــام داروی ــی اق ــی برخ ــود موقت ب
دارد.  ضــرورت  نیــز،  می شــود 
ــا  ــاران ب ــیاری از بیم ــا بس ــه بس چ
ــل، از  ــدم تمای ــی و ع ــود آگاه وج
ــد  ــه خری ســر اضطــرار و ناچــاری ب
ــد و  ــت می دهن داروی قاچــاق رضای
یــا بــه دلیــل ناتوانــی مالــی بــه ایــن 
تشــکیل  می نماینــد.  مبــادرت  کار 
فوریتــي  وارداتــي  شــرکت هاي 
ــراي رفــع کمبودهــاي مقطعــي دارو  ب
ــک  ــریع آن از ی ــن س ــق تامی از طری
ــی  ــامان ده ــی، س ــر جهان ــع معتب منب
قانونمنــد  و  غذایــي؛  مکمل هــاي 
ــاي  ــاخت مکمل ه ــازی ورود و س س
مــورد نیــاز غذایــي؛ تســهیل صــدور 
ــدازي  ــي، و راه ان ــاي داروی پروانه ه
مراکــز دارویــي تــک نســخه اي، 
از سیاســت هایي بــوده اســت کــه 
ــوص  ــن خص ــت در ای وزارت بهداش

ــت.  ــرده اس ــرا ک اج

شكوفه فاطمی مقدم
كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
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ترکیــب ضــد افســردگی جدیــد و 
مراحــل پایانــی آزمایــش

را  ترکیبــی  آمریکایــی  پزشــکان 
ــردگی را  ــه افس ــد ک ــایی کرده ان شناس
ــد و  ــان می کن ــی درم ــدت کوتاه در م
ــز دارد. ــری نی ــی کمت ــوارض جانب ع

ــب  ــن ترکی ــه پژوهشــگران ای ــه گفت ب
از طریــق تقویــت ارتبــاط در بخــش 
خاصــی از مغــز و در کمتــر از 2۴ 
در  را  افســردگی  عائــم  ســاعت 
ــی  ــد. در حال ــر می ده ــا تغیی موش ه
کــه داروهــای افســردگی موجــود 
هفته هــا زمــان می بــرد تــا تاثیــر 
ــد. ــان دهن ــار نش ــود را روی بیم خ

رایج تریــن  حاضــر  حــال  در 
نــوع  از  افســردگی  داروهــای 
بازجــذب  انتخابــی  بازدارنده هــای 
ــا  ــه تنه ــروتونین )SSRI( هســتند ک س
ــه  ــا ب ــاران مبت ــوم بیم ــک س در ی
افســردگی موثرنــد. همچنیــن بــه 
ــه  ــا هشــت هفت طــور معمــول ســه ت
ــر  ــن دارو اث ــا ای ــد ت ــول می کش ط
ــته  ــار داش ــود را روی بیم ــی خ واقع

ــد. باش

ــن  ــادل بی ــق تع ــز از طری ــت مغ فعالی
ارتباطــات محــرک و بازدارنــده بیــن 
ســلول های مغــز تعییــن می شــود. 
پیام هــای  روی  متخصصــان 
توســط  ارسال شــده  بازدارنــده 
و  کــرده  تمرکــز   GABA ترکیــب 
ــن  ــا ای ــد ت ــی بودن ــال روش ــه دنب ب
پیام هــا را محــدود ســاخته و بــه 
ــرک  ــای مح ــی پیام ه ــور مصنوع ط
ــود  ــع کمب ــد. در واق ــش دهن را افزای

بــروز  علــت  محــرک  پیام هــای 
افســردگی اســت.

»اســکات تامپســون« از دپارتمــان 
پزشــکی  دانشــکده  شناســی  روان 
ایــن  دربــاره  مریلنــد  دانشــگاه 
ــن  ــون ای ــد: »تاکن ــتاورد می گوی دس
ــر را در  ــمگیرترین تاثی ــب چش ترکی
داشــته  حیوانــات  روی  مطالعــات 
اســت. و بایــد دیــد آیــا ایــن ترکیــب 
بیمــاران  روی  را  مشــابهی  تاثیــر 
ــی  ــه. در صورت ــا ن ــرده دارد ی افس
ــم  ــد عائ ــد بتوان ــب جدی ــه ترکی ک
ــار  ــرعت در بیم ــه س ــردگی را ب افس
تســکین دهــد در شــیوه درمانــی 
داده  رخ  چشــمگیر  تحولــی  آنــان 

ــت.« اس
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بررســی  ایــن  در  یونایتدپــرس، 
تحــت  آزمایشــگاهی  موش هــای 
ــه و  ــرار گرفت ــترس زا ق ــرایط اس ش
GABA- ســپس بــه آنهــا ترکیــب 

ــام  ــب پی ــن ترکی ــد. ای NAM داده ش
ــد  ــش می ده ــز را کاه GABA در مغ
کــه حاصــل آن کاهــش پیام هــای 
افزایــش  نتیجــه  در  و  بازدارنــده 
نتیجــه  در  و  محــرک  پیام هــای 
اســت.  افســردگی  خطــر  کاهــش 
ــس از گذشــت حــدود  متخصصــان پ
2۴ ســاعت مشــاهده کردنــد کــه 
نشــانه های افســردگی در موش هــا 

کاهــش پیــدا کــرد.

ســلول های  قاتــل  داروی 
نی طا ســر

ــداع  ــه اب ــق ب ــی موف ــان آمریکای محقق
ــاز  ــوخت و س ــه س ــدند ک ــی ش داروی
کار  از  را  ســرطانی  ســلول های 
می انــدازد و باعــث از بیــن رفتــن 

می شــود. آنهــا 
ــه گــزارش ســاینس نیــوز ایــن دارو  ب
ــنت  ــان دانشــگاه س ــه توســط محقق ک
لوییــس آمریــکا ابداع شــده اســت، در 
ــلول های  ــرار دادن س ــدف ق ــن ه عی
بــه ســلول های  آســیبی  ســرطانی 

ــد. ــا نمی زن ــراف آنه ــالم اط س
ایــن دارو کــه SR9243 نــام دارد باعــث 
ــه  ــود ک ــی می ش ــدن روش ــدود ش مس
ــتفاده از  ــا اس ــرطانی ب ــلول های س س

ــدا کــرده  ــه ســرعت گلوکــز را پی آن ب
ــد.  ــل می کنن ــرژی تبدی ــه ان و آن را ب
ــرژی  ــن ان ــرطانی از ای ــلول های س س

ــد. ــتفاده می کنن ــر اس ــرای تکثی ب
ــر  ــه آن را اث ــن روش ک ــق ای از طری
ســلول های  می گوینــد  واربــورگ 
بســیار  ســرعت  بــا  زا  ســرطان 

ــرژی  ــادی ان ــول های ع ــتر از س بیش
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــد می کنن تولی
ســلول های ســرطان زا از کمتریــن 
ــرژی  ــد ان ــرای تولی ــز ب ــزان گلوک می

خــود اســتفاده می کننــد.
رییــس  بوریــس  تومــاس 
در  فیزیولــوژی  و  فارماکولــوژی 
دانشــگاه ســنت لوییــس در ایــن 
در  دارو  »ایــن  می گویــد:  بــاره 
پــرورش  ســرطانی  ســلول های 
ــگاه و  ــط آزمایش ــده در محی داده ش
ــه در  ــان ک ــور انس ــلول های توم س
ــه  ــرورش یافت ــی پ ــای حیوان الگوه

انــد، موثــر عمــل کــرد.«
کــه  آنجــا  »از  می افزایــد:  وی 
خــود  انــرژی  ســالم  ســلول های 
ــن  ــد، ای ــن می کنن ــی تامی را از چرب
ــالم  ــلول های س ــر س ــری ب دارو تاثی

ــدارد. ن
مجلــه  در  مطالعــه  ایــن  جزییــات 
اســت. شــده  منتشــر   Cancer Cell

نانودارویی برای پیوند عضو
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــک شــرکت آمریکای ی
از نانــوذرات، موفــق بــه ارائــه سیســتم 
رهاســازی دارویــی جدیــدی شــده کــه 
ــیار  ــو بس ــد عض ــاران پیون ــرای بیم ب

مناســب اســت.
نانــوذرات  حــاوی  داروی  ایــن 
ــو  ــس زدن عض ــع از پ ــد مان می توان

ــار  ــدن بیم ــط ب ــورده توس ــد خ پیون
ــن  ــه ای ــی از ارائ ــدف اصل ــود، ه ش
سیســتم دارویــی آن اســت کــه بتــوان 
ــد  ــای پیون ــس زدن اندام ه ــزان پ می
زده شــده در بــدن را کاهــش داد و 
عــوارض جانبــی پیونــد اعضــاء را بــه 

ــاند. ــل رس حداق
راپامســین  نانوحامــل  تیــم،  ایــن 
کــه  ســاختند   TRaM بــه  موســوم 
بــدن  در  را  راپامســین  مایســل 
رهاســازی می کنــد، ایــن دارو هنــگام 
جراحــی قابــل اســتفاده نیســت، دلیــل 
آن اثــر منفــی ایــن دارو روی جراحــت 
ــا  ــت، ام ــام آن اس ــت از التی و ممانع
رهاســازی ایــن دارو بســیار مفیــد 
ــتم  ــرل سیس ــه کنت ــه ب ــرا ک ــت زی اس
دفاعــی بــدن کمــک شــایانی می کنــد.
ــر ســلول های  ــع از تکثی ــن دارو مان ای
T در بــدن می شــود کــه ایــن کار 
ــیار  ــورده بس ــد خ ــو پیون ــرای عض ب
ــوری  ــه ط ــت ب ــد اس ــروری و مفی ض
ــا در  ــد ت ــار کمــک می کن ــه بیم ــه ب ک
ــل  ــس العم ــو عک ــد عض ــل پیون مقاب

ــد. ــته باش ــی نداش منف
ــت  ــه پتن ــون س ــا کن ــرکت ت ــن ش ای
بــرای ایــن فنــاوری بــه ثبــت رســانده 

آزمــون  اول  فــاز  اجــرای  اســت، 
بــه عنــوان یــک داروی  درمانــی، 
ــه مــدت  ــده، ب ــدام دهن ــه ان تزریقــی ب
دو ســال پیــش بینــی شــده اســت، اگــر 
ــز  ــت آمی ــون موفقی ــن آزم ــج ای نتای
ــه  ــی ب ــای بالین ــگاه آزمون ه ــد آن باش
عنــوان سیســتم رهاســازی دارویــی )نه 
داروی تزریقــی( آغــاز خواهــد شــد که 
ــول  ــال ط ــا 1۰ س ــز 7 ت ــاز نی ــن ف ای

ــید. ــد کش خواه

دستاوردی در تعیین زمان دقیق مرگ
محققــان دانشــگاه ســالزبورگ در تحقیقــات جدیــد خــود روشــی را کشــف 
ــس از  ــی پ ــان را حت ــرگ انس ــق م ــان دقی ــد زم ــه می توان ــد ک کرده ان

ــد. ــبه کن ــرگ محاس ــاعت از م گذشــت 2۴۰ س
ماننــد  عضلــه  پروتئین هــای  کــه  دریافتنــد  اتریشــی  پژوهشــگران 
تروپومیوزیــن و آکتینیــن تــا 2۴۰ ســاعت پــس از مــرگ تخریــب 
ــان  ــد زم ــا می توانن ــن پروتئین ه ــی ای ــا ارزیاب ــمندان ب ــوند و دانش نمی ش
ــه  ــت ک ــب ای ــد. جال ــبه کنن ــه را محاس ــوع یافت ــرگ وق ــوع م ــق وق دقی
تاکنــون شــیوه مطمئنــی بــرای تعییــن زمــان مــرگ هــای رخ داده، پــس از 

ــت. ــته اس ــود نداش ــاعت وج ــدود ۳6 س ح
دکتــر پیتــر اشــتاینباخر محقــق ارشــد ایــن تحقیــق کــه انجــام آزمایشــات 
را روی نمونه هــای انســانی آغــاز کــرده، اظهــار کــرد کــه آنهــا توانســته اند 
ــان  ــب را در انس ــل از تخری ــوالت حاص ــابه و محص ــرات مش ــان تغیی هم
ــرده  ــات م ــش روی حیوان ــن در پژوه ــش از ای ــه پی ــد ک ــایی کنن شناس

ــد. تشــخیص داده بودن
وی خاطرنشــان مــی کنــد کــه تــا پیــش از ایــن مشــخص شــده بــود کــه 
ــل  ــرات قاب ــار تغیی ــخصی دچ ــان مش ــه در زم ــای عضل ــه پروتئین ه هم
ــه و تحلیــل  ــی تجزی ــازه زمان ــد ب ــن امــر می توان تشــخیصی می شــوند و ای

ــی را وســعت بخشــد. کنون

درمانی برای ناباروری مردان
ــب   ــژه بررســی و عی ــتفاده از روش وی ــا اس ــد ب ــده ان ــق ش دانشــمندان موف
ــاروری  ــرای ناب ــدی ب ــان جدی ــه درم ــارور، ب ــراد ناب ــای اف ــپرم ه ــی اس یاب

ــد. دســت یابن
ــگاه  ــو و دانش ــگاه تورنت ــکاری دانش ــا هم ــن ب ــگاه ِوی ــگران دانش پژوهش
هــاروارد در تحقیقــات ویــژه ای موفــق شــدند بــرای نخســتین بــار آزمایــش 
هایــی را بــر روی RNA اســپرم مردانــی کــه دچــار نابــاروری هســتند انجــام 
ــتفاده از  ــق اس ــا از طری ــب RNA ه ــا روی ترتی ــش ه ــن آزمای ــد. ای بدهن
آخریــن فنــاوری بررســی چیدمــان نســل بعــدی آنهــا تمرکــز داشــت و در 
نتیجــه روزنــه هــای امیــد جدیــدی بــرای زوج هایــی کــه از نابــاروری رنــج 

مــی برنــد ایجــاد شــده اســت.
دکتــر »اســتفان کراوتــز« یکــی از محققــان دســت انــدرکار ایــن تحقیــق مــی 
گویــد: »فقــدان برخــی از RNA هــا در اســپرم مــردان مــی توانــد منجــر بــه 

نابــاروری در آنهــا شــود.«
یافتــه هــای جدیــد مــی تواند عمــا رونــد رســیدگی به مشــکل نابــاروری را 
تغییــر داده و موجــب شــود تــا روش هــای درمانــی و  پیــش از آن روش های 

شناســایی ریشــه نابــاروری در افــراد بــه صــورت کامــل دگرگون شــوند.
ایــن تحقیقــات مــی توانــد موجب شــود تــا پزشــکان بتواننــد بیــن زوج هایی 
کــه نیــاز بــه اســتفاده از تکنولــوژی هــای مــدرن بــرای لقــاح مصنوعــی دارند 
ــاروری  ــه وضعیــت ب ــت ب ــن دخال ــا کمتری ــد ب ــه مــی توانن ــی ک و زوج های
بازگردنــد، تفــاوت قائــل شــده و روش درمانــی مجزایــی بــرای هــر گــروه را 

پیــش رو بگیــرد.
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راهکارهایی ساده برای کاهش فشار خون

فشارت را قورت بده!
ــوارض  ــی از ع ــاال یک ــون ب ــار خ فش
ســبک زندگــی امــروز اســت کــه اگــر 
چــه راه هــای جلوگیــری از آن چنــدان 
دشــوار نیســت امــا عــدم توجــه بــه آن 
عواقــب خطرناکــی را بــرای مبتالیــان 
ــد داشــت کــه شــاید  ــال خواه ــه دنب ب
ــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــتین گام ب نخس
دلیــل آن انجــام یــک آزمایــش ســاده 

پزشــکی اســت.

ــه دارای  ــانی ک ــه کس ــدم اول ب در ق
ــه  ــتند توصی ــاال هس ــون ب ــار خ فش
ــیم  ــدیم و پتاس ــش س ــود آزمای می ش
ــدن  ــیم ب ــی پتاس ــرا وقت ــد. زی بدهن
کــم شــود قــدرت جــذب بــدن بــرای 

ــی رود. ــاال م ــدیم ب ــداری س نگه
ــون  ــار خ ــروز فش ــده ب ــل عم از عل
بــاال می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:

ــه  ــی و اضاف ــیگار، چاق ــیدن س کش
وزن، بیمــاری دیابــت، کــم تحرکــی 
ــی پشــت  ــل نشســتن طوالن ــدن مث ب
ــرف  ــردن، مص ــز کار، ورزش نک می
شــور،  غذاهــای  و  نمــک  زیــاد 
پتاســیم  کلســیم،  کــم  مصــرف 
کمبــود  غذاهــا،  در  منیزیــم  و 
مصــرف  بــدن،  در   D ویتامیــن 
افزایــش ســن،  اســترس،  الــکل، 
ــای  ــل قرص ه ــا مث ــی داروه برخ
و  ارثــی  زمینــه  ضدبــارداری، 
ــا  ــی ابت ــابقه خانوادگ ــی، س ژنتیک
بــه فشــار خــون بــاال، بیمــاری 
و  بیماری هــا  کلیــوی،  مزمــن 
کلیــه،  فــوق  غــدد  تومــور  یــا 
غــده  تومــور  یــا  و  بیماری هــا 
مــادرزادی  نواقــص  تیروئیــد، 
ــی و… ــای خون ــود در رگ ه موج
ــار  ــر فش ــه پُ ــا ب ــاران مبت در بیم
ــایع  ــم ش ــر منیزی ــوال فق خــون، معم
اســت و نارنگــی حــاوی مقــدار 

زیــادی منیزیــم اســت. 
ــوان  ــاده می ت ــکار س ــد راه ــا چن ب
فشــار خــون بــاال را تــا حــدی 

داد: کاهــش 
ــن راه  ــت تری ــه راح ــن و البت • اولی
ــن  ــی از مهمتری ــت. یک ــدم زدن اس ق
نکاتــی کــه در ایــن مــورد بایــد 
ــدم  ــه ق ــن اســت ک ــد ای ــت کنی رعای
زدن بــرای کاهــش فشــار خــون 
بایــد قدرتــی باشــد و میــزان آن 
ــاعت در روز  ــک س ــا ی ــد تقریب بای

ــد. باش

تمریــن  بکشــید.  نفــس عمیــق   •
ــن  ــای مدیتیش ــس آرام و روش ه تنف
هــم می توانــد در ایــن خصــوص 
شــگفت انگیزی  تاثیــر  شــما  روی 
ــه  ــا ب ــن روش ه ــند. ای ــته باش داش
ــه میــزان  شــما کمــک می کننــد کــه ب
قابــل ماحظــه ای اســترس خــود 
ــان  ــار خونت ــد و فش ــش دهی را کاه

ــد  ــعی کنی ــد. س ــرل کنی ــز کنت را نی
ــح  ــه صب ــق را 1۰ دقیق ــس عمی تنف
و 1۰ دقیقــه شــب انجــام دهیــد. 
بــه درون  را  نفــس عمیــق خــود 
ــر  ــد. اگ ــارج کنی ــپس خ ــرده و س ب
ــه کاس  ــات ب ــی اوق ــد گاه می توانی
ــا را  ــن روش ه ــا ای ــد ت ــوگا بروی ی

ــد. ــاد بگیری ــر ی بهت

ــاال،  ــون ب ــار خ ــان فش ــرای درم • ب
اســفناج، غذاهــای کــم نمــک ،زغــال 
ــا و  ــی، میوه ه ــک و گاب ــه خش اخت
ســبزی ها، جــوی دو ســر، باقــا، 
ــده،  ــه ش ــی پخت ــیب زمین ــا، س لوبی
ــیاه،  ــکات س ــویا، ش ــوز، س ــیر، م س
ــل  ــه دلی ــه آفتابگردان)ب ــری، تخم بلوب
مــواد  مصــرف  منیزیــم(،  داشــتن 
غذایــی حــاوی کلســیم و ویتامیــن 
D، کاهــش وزن دور کمــر، کاهــش 
اســترس ،کاهــش مصــرف چای،قهــوه 
و نســکافه مفیــد اســت. دم کــرده 

ــش  ــی در کاه ــبز و گل ختم ــای س چ
فشــار خــون موثــر اســت. منتهــا اثــر 

اســت. ختمی بیشــتر  گل 

• مــواد خوراکــی سرشــار از پتاســیم 
ــاده  ــک م ــیم ی ــد. پتاس ــرف کنی مص
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــروری ب ــی ض معدن
ــا  ــت. میوه ه ــدیم اس ــد س ــرات ب تاثی
پتاســیم  از  غنــی  ســبزیجات  و 
 ، ســیب زمینی  جملــه  از  هســتند، 
ــوز،  ــال، م ــی، آب پرتق ــه فرنگ گوج
نخــود فرنگــی و کشــمش. ســیب 
زمینــی یکــی از بهتریــن راه هــای 
درمــان فشــار خــون اســت. افــرادی 
ــد  ــد بای ــاال دارن ــون ب ــار خ ــه فش ک
ــا ۴  ــزار ت ــدار 2 ه ــه مق ــه ب روزان
ــرف  ــیم مص ــرم پتاس ــی گ ــزار میل ه
ــت  ــرای بدس ــع ب ــن منب ــد. بهتری کنن
ــا  ــی و ی ــیب زمین ــیم س آوردن پتاس

ــت. ــی اس ــه فرنگ گوج

• نمــک بزرگتریــن دشــمن تمــام 
بیمــاران فشــار خــون اســت. مصــرف 
ــر  ــی اگ ــد. حت نمــک را کاهــش دهی
ابتــا  ســابقه  تــان  خانــواده  در 
ــد،  ــاال را نداری ــون ب ــار خ ــه فش ب
نمــک می توانــد  کاهــش مصــرف 
ــامت  ــادی روی س ــیار زی ــر بس تاثی
ــن  ــل از ای ــد. قب ــته باش ــما داش ش
ــر  ــد فک ــذا بیفزایی ــه غ ــک ب ــه نم ک
ــه آن نیــاز  می کنیــد کــه آیــا واقعــا ب
داریــد یــا نــه. ســعی کنیــد بــه جــای 
ــتفاده  ــنی ها اس ــر چاش ــک از دیگ نم
ــکان از  ــد ام ــا ح ــن ت ــد. همچنی کنی
مصــرف مــواد غذایــی فــرآوری شــده 
و کنســروی و آمــاده بپرهیزیــد، مثــل 
سوســیس و کالبــاس، چیپــس، ناگــت 
مــرغ منجمــد و …، چــون ایــن مــواد 

ــتند. ــک هس ــار از نم سرش

• شــکات های تلــخ منابــع خوبــی از 

ویتامین هــا و همچنیــن مکمل هــای 
بــدن هســتند. محققــان بــه ایــن نتیجــه 
ــتر  ــه بیش ــرادی ک ــه اف ــد ک ــیده ان رس
ــد  ــتفاده می کنن ــخ اس ــکات تل از ش
رگ هــای خونــی بســیار منعطــف تری 
ــون در  ــان خ ــن جری ــد و همچنی دارن

بــدن آن هــا روان تــر اســت.

• یکــی از روش هــای بســیار آســان 
بــرای کاهــش  البتــه کاربــردی  و 
نوشــیدن چــای در  فشــار خــون 
ــی  ــمندان پ ــت. دانش ــول روز اس ط
ــه از  ــه روزان ــرادی ک ــد اف ــرده ان ب
ــد  ــوان چــای اســتفاده می کنن ســه لی
کمتــر دچــار فشــار خــون می شــوند 

ــد. ــری دارن ــای بازت و رگ ه

روزانــه  مشــغله های  و  کار   •
ــار  ــا دچ ــد ت ــر کنی ــان را کمت خودت
اســترس نشــوید. یکــی از دالیــل 
بــه وجــود آمــدن فشــار خــون، 
ــر کــردن  ــه کمت اســترس اســت و البت
ــز  ــترس نی ــن اس ــد از ای کار می توان
بکاهــد و شــما دیگــر بــه فشــار 

ــد. ــد ش ــار نخواهی ــون دچ خ

ــر  ــه نظ ــب ب ــیار عجی ــاید بس • ش
ــواب  ــه در خ ــرادی ک ــا اف ــد ام برس
بیشــتر دچــار  خروپــف می کننــد 
ــراد  ــن اف ــوند. ای فشــار خــون می ش
بایــد ســریع تــر بــه پزشــک مراجعــه 
ــا  ــف باعــث می شــود ت ــد. خروپ کنن
راه نفــس شــما تنــگ شــده و ســپس 

ــی رود. ــاال م فشــار خــون شــما ب

• ســویا یکــی از مــوادی اســت 
ــش  ــما در کاه ــه ش ــد ب ــه می توان ک
فشــار خــون کمــک بــه ســزایی کنــد. 
ــتفاده  ــا اس ــویا و ی ــیر س ــوردن ش خ
از آن در غــذا از جملــه راه هــای 

ــت. ــویا اس ــتفاده از س اس

در حاشیه

یک تیر و دو نشان

تگــزاس  دانشــگاه  پژوهشــگران 
ــان  ــرص درم ــی ق ــد نوع دریافته ان
فشــار خــون پاییــن، بــه تــرک اعتیاد 
بــه الــکل و کوکائیــن کمــک می کنــد.
دانشــمندان در یــک تحقیــق، بــه 
ــوزش  ــگاهی آم ــای آزمایش موش ه
دادنــد بــه یکــی از دو اتــاق ســفید یــا 
ــه در آ ن هــا مقــداری  ــد ک ســیاه برون
ــت.  ــود داش ــن وج ــا کوکائی ــکل ی ال
رنگــی  اتــاق  همــواره  موش هــا 
را  اعتیادشــان  مــاده  بــا  مرتبــط 

می کردنــد. انتخــاب 
در گام بعــدی تیــم تحقیــق ایــن 
ــه  ــا دادن isradipine  )ک ــه را ب چرخ
ــز  ــن تجوی ــون پایی ــار خ ــرای فش ب
می شــود( بــه موش هــا مختــل کــرد. 
ــیم  ــای کلس ــال یون ه ــن دارو انتق ای
بــه ســلول های بــدن را مســدود 

می کنــد.
ــا  ــه موش ه ــق، اگرچ ــن تحقی در ای
 isradipine بافاصلــه پــس از مصــرف
ــی  ــا داروی ــط ب ــاق مرتب ــان ات هم
ــد  ــرده بودن ــاب ک ــر انتخ ــه پیش ت ک
ــای  ــا در روزه ــد ام ــح دادن را ترجی
ــا  ــک از اتاق ه ــچ ی ــا هی ــد، آنه بع
ــع داروی  ــد. در واق ــح ندادن را ترجی
isradipine  خاطراتــی کــه آ نهــا را 
ــا  ــکل ی ــاق خــاص حــاوی ال ــه ات ب
کوکائیــن مرتبــط می کــرد، پــاک 

ــود. ــرده ب ک
ــرای  ــی ب در حــال حاضــر درمان های
کاهــش میــل بــه مــاده مخــدر وجود 
دارد، ولــی »isradipine« از ایــن لحــاظ 

کارآمدتــر عمــل می کنــد. 
ــد  ــوز نمی دانن ــمندان هن ــه دانش البت
ــان های  ــان انس ــرای درم ــن دارو ب ای
معتــاد ماننــد موش هــا، کارآمــد 

ــر. ــا خی ــود ی ــد ب خواه
جزئیــات ایــن تحقیــق در مجلــه 
شــد. ارائــه   Molecular Psychiatry

علی شاهمنصوریان 



ک خانواده
سه فرزند از ی

C
B A

ک خانواده
سه فرزند از ی

ث« 
از »آ« تا »
ت

هپاتی

ت کــه می توانــد توســط 
ب کبــدی اســ

ت نوعــی التهــا
هپاتیــ

ت الکلــی یــا برخــی از داروهــا ایجــاد شــود، امــا 
مشــروبا

ت ویروســی بــه وجــود می آیــد . انــواع 
معمــوال در اثــر عفونــ

مختلفــی از ویروســها می تواننــد ایــن بیمــاری را ایجــاد کننــد 
ت  . نحــوه 

ت اســ
ش بیمــاری زایــی هرکــدام متفــاو

کــه رو
ت آ )اچ آ وی( یکــی از 

س هپاتیــ
ابتــا بــه ایــن بیمــاری ویــرو

عمومی تریــن عوامــل عفونتــزا در بســیاری از نقــاط جهــان 
ت و می توانــد از طریــق خــوردن یــا آشــامیدن غــذا ویــا 

اســ
ت 

س در مدفــوع یافــ
ت کنــد. ایــن ویــرو

ب آلــوده نیــز ســرای
آ

س مقــدار اندکــی از مدفــوع فــرد 
ت تمــا

شــده و در صــور
ت آ بــا دهــان فــرد دیگــر می توانــد منتقــل 

مبتــا بــه هپاتیــ
س مذکــور 

ت کــه ویــرو
شــود. ایــن ســخن بــدان معنــی اســ

می توانــد از طریــق برخــی فعالیتهــای جنســی نیــز انتقــال 
یابــد .

ت فــردی و شستشــوی کامــل دســتها 
ت مســایل بهداشــ

رعایــ
س را بــه حداقــل 

ت ایــن ویــرو
می توانــد خطــر ســرای

برســاند..
ت افــراد بــدون داشــتن هیــچ 

عایــم و نشــانه ها ممکــن اســ
گونــه عامتــی، ناقــل ایــن بیمــاری بــه دیگــران باشــند.

ت 
ت بــروز کنــد عبــار

برخــی از عایمی کــه ممکــن اســ
ت از:

اســ
1- داشــتن کســالتی شــبیه بــه ســرماخوردگی مختصــر و 

متوســط
2- تهوع و استفراغ

۳- اسهال
۴- بی اشتهایی
ش وزن

5- کاه
ت و ســفیدی چشــمها، زرد 

زردی یــا یرقــان )زرد شــدن پوســ
گ شــدن مدفــوع(-6

تیــره شــدن ادرار و کمرنــ
ت بــه 

ت برخــی از افــراد هــم ممکــن اســ
ش پوســ

خــار
بســتری شــدن در بیمارســتان نیــاز پیــدا کننــد.-7

ص بیمــاری بــا انجــام 
آزمایشــهای طبــی بــرای تشــخی

ک می توانــد وجــود بیمــاری 
آزمایشــهای خــون پزشــ

ت 
ف عامــل عفونــ

ص دهــد. وی بــرای کشــ
ت آ را تشــخی

هپاتیــ

از شــما ســواالتی نیــز خواهــد پرســید.
ت؟

ش خون به چه معناس
ت بودن نتیجه آزمای

مثب
ش خــون می توانــد معانــی زیــر 

ت بــودن نتیجــه آزمایــ
مثبــ

را داشــته باشــد:

ق:
ت ساب

عفون
س 

ض ویــرو
ت کــه شــما قبــا در معــر

ایــن بــدان معنــی اســ
ت. 

ت آ قــرار داشــته و بدنتــان آنــرا از میــان بــرده اســ
هپاتیــ

ب بدنتــان دارای ایمنــی طبیعــی دربرابــر ابتــای 
بــه ایــن ترتیــ

ت.
مجــدد بــه ایــن بیمــاری اســ

ی:
ت فعل

عفون
ت آ در فــردی ظاهــر 

هنگامی کــه عایــم بیمــاری هپاتیــ
س 

ش از آن، ویــرو
می شــود احتمــال آنکــه در هفته هــای پیــ

ت کــرده باشــد وجــود 
ایــن بیمــاری بــه دیگــران نیــز ســرای

دارد.
ک بــرای جلوگیــری از ابتــای دیگــران بــه ایــن 

بنابرایــن پزشــ
بیمــاری پرسشــهایی از شــما خواهــد پرســید. در صورتیکــه ایــن 
ک بــرای 

س بــه دیگــران هــم منتقــل شــده باشــد، پزشــ
ویــرو

کاســتن از شــدت عایــم بیمــاری بــرای آنهــا آمپــول تجویــز 
می کنــد.

ت چند 
س از گذشــ

ت آ پــ
بســیاری از نشــانه های بیمــاری هپاتیــ

ت 
هفتــه برطــرف می شــود، اگرچــه برخــی از افــراد ممکــن اســ

س کننــد. بــه 
س خســتگی در خــود حــ

تــا ماههــا بعــد احســا
ب های مزمــن بــه کبــد وجــود 

احتمــال کــم، امــکان بــروز آســی
دارد.

ت؟ ایــن 
ش خــون بــه چــه معناســ

منفــی بــودن نتیجــه آزمایــ
ض ایــن 

ت کــه شــما تاکنــون در معــر
نتیجــه بــه ایــن معنــی اســ

س نبــوده و بالتبــع از ایمنــی در برابــر آن برخوردار نیســتید. 
ویــرو

ض ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار داشــته باشــید 
چنانچــه در معــر

ک بــه شــما توصیــه می کنــد کــه خــود را در برابــر آن 
پزشــ

واکســینه نماییــد.
ت 

ت آ معمــوال شــدید نیســ
ت هپاتیــ

ص و درمــان عفونــ
تشــخی

ب 
ث التهابــات شــدید کبــدی می شــود کــه ســب

امــا گاهــی باعــ
بســتری شــدن فــرد در بیمارســتان می شــود.

ت آ در بــازو می تــوان به 
واکسیناســیون بــا تزریــق واکســن هپاتیــ

مــدت یکســال دربرابــر ایــن بیمــاری ایمــن شــد. تزریــق آمپــول 
ثانــوی در مــدت 6 تــا 12 مــاه بعــد می توانــد تــا 12 ســال در 
برابــر ایــن بیمــاری ایمنــی ایجــاد کنــد. غالبــا ایمــن ســازی در 
برابــر ایــن بیمــاری در مــورد افــرادی انجــام می شــود کــه قصــد 
ت آ را دارنــد. 

مســافرت بــه کشــورهای آلــوده از نظــر هپاتیــ
س ایــن بیمــاری 

س بــا ویــرو
ض تمــا

چنانچــه اخیــرا در معــر
ت آن 

قــرار گرفتــه ایــد می توانیــد بــرای جلوگیــری از پیشــرف
خــود را واکســینه نماییــد.

ت الکلــی بــرای مبتایــان بــه بیمــاری 
مصــرف مشــروبا

ک بــه شــما 
ت. پزشــ

ک اســ
ت آ فــوق العــاده خطرنــا

هپاتیــ
ب و پیشــگیریهای الزم بــرای 

توصیه هــای تغذیــه ای مناســ
ت بیمــاری بــه دیگــران را خاطــر نشــان 

جلوگیــری از ســرای
خواهــد کــرد.

مرکــز تخصصــی معرفــی خواهید شــد.
ت کــم بــه مــدت پنــج 

ت ب در زمــان ۳ تــا 6 مــاه مــی تــوان دســ
واکسیناســیون بــا ســه بــار تزریــق واکســن هپاتیــ

ســال دربرابــر ایــن بیمــاری ایمــن شــد.
ش خون گرفته شده تا از کارآیی واکسنها اطمینان حاصل شود

با اتمام تزریق واکسنها آزمای
آمپــول ثانــوی در مــدت 6 تــا 12 مــاه بعــد مــی توانــد تــا 12 ســال در برابــر ایــن بیمــاری ایمنــی ایجــاد کنــد. غالبــا 
ایمــن ســازی در برابــر ایــن بیمــاری در مــورد افــرادی انجــام مــی شــود کــه قصــد مســافرت بــه کشــورهای آلــوده از 

ت آ را دارنــد.
نظــر هپاتیــ

س ایــن بیمــاری قــرار گرفتــه ایــد مــی توانیــد بــرای جلوگیــری از 
س بــا ویــرو

ض تمــا
چنانچــه اخیــرا در معــر

ت آ فــوق العاده 
ت آن خــود را واکســینه نماییــد. مصــرف مشــروبات الکلــی بــرای مبتایــان بــه بیمــاری هپاتیــ

پیشــرف
ت.

خطرنــاک اســ
ت بیمــاری بــه 

ب و پیشــگیریهای الزم بــرای جلوگیــری از ســرای
ک بــه شــما توصیــه هــای تغذیــه ای مناســ

پزشــ
دیگــران را خاطــر نشــان خواهــد کــرد.

ش خــون 
ت ب در شــما تاییــد شــد توصیــه مــی شــود کــه بــه طــور مــداوم آزمایــ

چنانچــه وجــود بیمــاری هپاتیــ
ت معاینــه قــرار گیریــد.

انجــام داده و تحــ
ک بــه شــما توصیــه کنــد کــه غذاهــای کــم چرب 

ت پزشــ
از مصــرف مشــروبات الکلــی اجتنــاب نماییــد. ممکــن اســ

ک مصــرف کنید.
و کــم نمــ

س، بــرای انجــام فعالیتهای جنســی نافــذ از کاندوم اســتفاده کنید. همســرتان در 
ت ویرو

بــه منظــور جلوگیــری از ســرای
صــورت ایمــن نبــودن در برابــر ایــن بیمــاری باید واکســینه شــود.

ک بــه شــما توصیــه هــای الزم از قبیــل عــدم اســتفاده مشــترک از مســواک یا تیــغ موتراشــی را بــرای جلوگیری 
پزشــ

ت کــه اســتفاده از کانــدوم هنــگام 
ت. همــواره بایــد بــه خاطــر داشــ

س بــه دیگــران خواهــد گفــ
از انتقــال ایــن ویــرو

ش مــی دهد.
ت بیماریهــا و عفونتهــای مقاربتــی را کاهــ

ش جنســی، خطــر ســرای
آمیــز

ت کــه مــی توانــد توســط 
ت نوعــی التهــاب کبــدی اســ

هپاتیــ
مشــروبات الکلــی یــا برخــی از داروهــا ایجاد شــود، امــا معموال 

ت ویروســی بــه وجــود مــی آیــد.
در اثــر عفونــ

انــواع مختلفــی از ویروســها مــی تواننــد ایــن بیمــاری را ایجــاد 
ت.

ش بیمــاری زایــی هرکــدام متفــاوت اســ
کننــد کــه رو

ت 
س هپاتی

ت ویــرو
نحــوه ابتــا بــه این بیمــاری روشــهای ســرای

ت از:
ث )اچ ســی وی( عبــارت اســ

گ یــا دیگــر لــوازم تزریقــی بــا 
1- اســتفاده مشــترک از ســرن

فــرد مبتــا
ت 

* اســتفاده از وســایل غیــر اســتریل بــرای خالکوبــی، حجامــ
ب ســوزنی

یــا طــ
* انجــام فعالیتهــای جنســی )بــدون کانــدوم( نافــذ )یعنــی ادخال 

ت در مهبــل، مقعــد یــا دهــان( بــا همســر مبتا.
آلــ

ش جنســی بــا کســی کــه خــون آلــوده به 
همچنیــن انجــام آمیــز

ت.
ایــن بیمــاری بــه وی تزریــق شــده اســ

ت این بیماری محســوب 
ش عمــده ســرای

ت مذکــور رو
البتــه حالــ

نمی شــود.
ت از مــادر مبتــا بــه کــودک کــه عمدتا 

* در مــوارد نــادر، ســرای
هنــگام تولــد رخ مــی دهد.

ت ب بــه 
ت هپاتیــ

واکســینه کــردن کــودک هنــگام تولــد از ســرای
ت آن زمانــی کــه مــادر به 

وی جلوگیــری مــی کنــد. خطــر ســرای
ش مــی یابد.

س ایــدز هــم مبتــا باشــد افزایــ
ویــرو

س )در انگلســتان 
*تزریــق خــون آلــوده u1576 بــه ایــن ویــرو

ت 
س تحــ

تمامــی خونهــای تزریقــی از نظــر وجــود ایــن ویــرو
ش قــرار مــی گیــرد(.

آزمایــ
ت هیــچ نــوع نشــانه ای 

عایــم و نشــانه هــا گاهــی ممکــن اســ
از ایــن بیمــاری در فــردی ظاهــر نشــده امــا بــا ایــن وجــود وی 

س آن بــه دیگــران باشــد.
ناقــل ویــرو

ت ایــن بیمــاری از خــود نشــان دهــد 
عایمــی کــه ممکــن اســ

عبارتنــد از:
* داشتن کسالتی شبیه به سرماخوردگی مختصر و متوسط

* تهوع و استفراغ
* اسهال

* بی اشتهایی
ش وزن

* کاه
ت و ســفیدی چشــمها، زرد 

* زردی یــا یرقــان )زرد شــدن پوســ
گ شــدن مدفــوع(

تیــره شــدن ادرار و کمرنــ
ت بــه 

ت برخــی از افــراد هــم ممکــن اســ
ش پوســ

* خــار
بســتری شــدن در بیمارســتان نیــاز پیــدا کننــد.

مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه تنهــا در 2۰ درصــد از مبتایــان 
س از خــون پــاک مــی شــود و در حــدود 

ت ث، ویــرو
بــه هپاتیــ

۸۰ درصــد از آنهــا همچنــان باقــی مانــده و مــی توانــد بــه 
ت کنــد.

دیگــران هــم ســرای
ت ث باشــد 

س هپاتیــ
اگــر شــخصی چنــد ســال مبتــا بــه ویــرو
ض زیــر شــود:

ت دچــار عــوار
ممکــن اســ

ت مزمن --1
هپاتی

* التهاب کبد-2
* سرطان کبد-۳

ص بیمــاری آزمایشــهای طبــی 
آزمایشــهای طبــی بــرای تشــخی

ص ایــن بیمــاری از ســال 19۸9 امــکان پذیر شــده 
بــرای تشــخی

ت.
اس

ک مــی توانــد وجــود بیماری 
بــا انجــام آزمایشــهای خــون پزشــ

ت 
ف عامــل عفونــ

ص دهــد. وی بــرای کشــ
ت ث را تشــخی

هپاتیــ
از شــما ســواالتی نیــز خواهد پرســید.

ت؟
ش خون به چه معناس

ت بودن نتیجه آزمای
مثب

ت ث 
س هپاتیــ

ت کــه شــما حامــل ویــرو
بــه ایــن معنــی اســ

ک 
بــوده و مــی توانیــد آنــرا بــه دیگــران منتقــل کنیــد. ابتــدا یــ

ت ث 
س هپاتی

ص وجــود پادتنهــای ویــرو
ش بــرای تشــخی

آزمایــ
ش نشــان می 

ت بــودن نتیجــه ایــن آزمایــ
انجــام مــی شــود. مثبــ

س قــرار گرفتــه و بدنتــان 
ض ایــن ویــرو

دهــد کــه شــما در معــر
ش 

ت. البتــه ایــن آزمایــ
ش نشــان داده اســ

بــا تولیــد پادتــن واکنــ
ص نمــی کنــد کــه آیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتید یا 

مشــخ
خیر.

معمــوالً بــه شــما توصیــه می شــود که بــرای انجــام آزمایشــهای 
ص مراجعــه کنید.

ک متخصــ
تکمیلــی به پزشــ

H
C

V-( ت ث در بعضــی
س هپاتیــ

انجــام مــی دهــد. اگرچه ویــرو
س 

ص وجــود ویــرو
ص بــرای تشــخی

ک متخصــ
R( پزشــ

N
A

ش خــون دیگــری از بیمــاران کامــا برطــرف 
ت ث آزمایــ

هپاتیــ
مــی شــود، امــا در بــدن بســیاری از مبتایــان بــه صــورت مزمن 

ت کنــد.
باقــی مانــده و مــی توانــد بــه دیگــران هــم ســرای

ص میــزان تاثیرگــذاری 
ک بــرای تشــخی

ت پزشــ
ممکــن اســ

ت ث بــر روی کبــد یکســری از آزمایشــهای بررســی 
هپاتیــ

ت بــرداری 
ت کبــد نمونــه بــرداری کنــد )بافــ

عملکــرد کبــد بافــ
یــا بیوپســی کبــد(.

ک در تصمیــم گیــری دربــاره 
نتایــج ایــن آزمایشــها بــه پزشــ

ک مــی کنــد.
ب درمــان کمــ

ش مناســ
انتخــاب رو

البتــه بایــد بــه ایــن مســاله هــم اشــاره شــود کــه برطــرف شــدن 
س نیــز بــه معنــی ایمــن شــدن در برابــر ابتــای مجــدد بــه 

ویــرو
ت.

ایــن بیماری نیســ
ت؟

ش خون به چه معناس
منفی بودن نتیجه آزمای

ت کــه شــما هیچــگاه 
ایــن نتیجــه احتمــاال بــه معنــی آن اســ

ث قــرار نداشــته ایــد. البتــه 
ت 

س هپاتیــ
س بــا ویــرو

در تمــا
از آنجــا کــه ایــن آزمایشــها بــر مبنــای یافتــن پادتنهــای 
ث اســتوار بــوده و تولیــد پادتنهــا هــم 

ت 
س هپاتیــ

ویــرو
ت چنــد مــاه طــول بکشــد، چنانچــه اخیــراً در 

ممکــن اســ
س قــرار گرفتــه باشــید، 

س بــا ایــن ویــرو
ض تمــا

معــر
ش 

ت بــه شــما توصیــه کنــد کــه آزمایــ
ک ممکــن اســ

پزشــ
را تکــرار نماییــد.

ت در برابر ایــن بیماری 
در حــال حاضــر واکســنی بــرای محافظــ

وجود نــدارد.
ت ث در شــما تاییــد شــد 

ت فعــال هپاتیــ
چنانچــه وجــود عفونــ

ش خــون داده و به 
توصیــه مــی شــود کــه بــه طــور منظــم آزمایــ

ک مراجعــه کنید.
پزشــ

همچنیــن بایــد از مصــرف مشــروبات الکلــی جــداً پرهیــز کنید. 
ت بــه شــما توصیــه کنــد کــه 

ک ممکــن اســ
همچنیــن پزشــ

ت 
س هپاتیــ

ک بخوریــد. ویــرو
غذاهــای کــم چــرب و کــم نمــ

ث بــا انجــام فعالیتهــای جنســی نافــذ مــی توانــد منتقل شــود، از 
ت 

اینــرو هنــگام ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــرای جلوگیری از ســرای
آن بــه همســرتان از کانــدوم اســتفاده کنیــد.

ت 
ک کلیــه توصیــه هــای الزم بــرای جلوگیــری از ســرای

پزشــ
بیمــاری بــه دیگــران )ماننــد عــدم اســتفاده مشــترک از مســواک 

یــا تیــغ موتراشــی( را بــه شــما یــاد آوری خواهــد کــرد.

همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اســتفاده از کانــدوم خطــر 
ش مــی دهــد.

ت بیماریهــای مقاربتــی را کاهــ
ســرای

ِس تناســلی در اثر 
س( ناحیه تناســلی،هرپ

ویروســی شــدن )هرپِــ
س 

س ایجــاد مــی شــود. ایــن ویرو
ویروســهای نــوع ســاده هرپــ

ت اطــراف مقعــد و 
مــی توانــد دهــان، ناحیــه تناســلی، پوســ

انگشــتها را آلــوده کنــد.
س می توانــد در 

س، ایــن ویــرو
ت هرپــ

بــا اتمــام نخســتین فعالیــ
ب کًا غیــر قابل 

رشــته هــای عصبــی پنهــان شــود، به ایــن ترتیــ
ص شــده و عایمــی از خــود ظاهــر نمــی کنــد. البتــه در 

تشــخی
ت 

س مجددا به ســطح پوســ
ت ویــرو

برخــی از افــراد ممکــن اســ
یــا محــل ابتــا برگــردد )عــود کند(.

ت هنــگام بیمــاری یــا از کار افتادگی رخ 
ایــن پدیــده ممکــن اســ

ت هیچــگاه مجددا بــه آن 
دهــد. بعضــی از افــراد هــم ممکــن اســ

مبتا نشــوند.
س وجــود دارد کــه 

س هرپــ
س دو نــوع ویــرو

انــواع ویــرو
ک دهــان یــا بینــی را 

هــردوی آنهــا عفونــی انــد امــا نــوع یــ
آلــوده کــرده، درحالیکــه نــوع دو عمدتــا ناحیــه تناســلی و مقعد 

را آلــوده مــی کنــد.
س نــوع دو 

ت ناحیــه تناســلی و مقعــد در اثــر ویرو
عمدتــاً عفونــ

ت در اثــر انجــام 
تولیــد شــده کــه البتــه گاهــی هــم ممکــن اســ

ک هــم ایجاد شــود.
فعالیتهــای جنســی بــا دهــان، در اثــر نــوع ی

عایــم و نشــانه هــا عایــم ایــن بیمــاری در زنــان و مــردان مــی 
ک یــا چنــد مــورد از مــوارد زیــر باشــد:

توانــد یــ
ش در ناحیه تناسلی یا مقعد.

ش یا سوز
س خار

* احسا
س از ترکیــدن زخمهــای 

* ایجــاد تاولهــای حــاوی مایــع کــه پــ
کوچکــی برجــای گذاشــته و مــی توانــد دردنــاک باشــد. ایــن 
ک شــدن، جــدا شــده و بهبــود مــی یابنــد 

س از خشــ
تاولهــا پــ

کــه بهبــود یافتــن آنهــا مــی توانــد بیــن 2 تــا ۴ هفتــه طــول 
بکشــد.

س ادرار بــا 
س درد هنــگام ادرار کــردن در صــورت تمــا

* احســا
زخمهــای گفته شــده.

* ناخوشــی شــبیه بــه ســرماخوردگی، کمــردرد، ســردرد، غــدد 
ب.

متــورم و یــا تــ
س 

ت کــه ویــرو
ظاهــر شــدن عایــم فــوق نشــان دهنــده آن اســ

ت. البتــه عــود مجــدد ایــن بیمــاری 
بســیار عفونــی شــده اســ

ت؛ زخمهــای ایجــاد شــده کمتــر، کوچکتــر 
معمــوالً خفیفتــر اســ

و بــا درد کمتــری بــوده و ســریعتر بهبــود مــی یابــد. همچنیــن 
عایــم ســرماخوردگی نیــز ظاهــر نمــی شــود.

س پوســتی 
س از طریــق تمــا

نحــوه ابتــا بــه ایــن بیمــاری هرپــ
س قســمتهایی 

ص مبتــا منتقــل مــی شــود. ایــن ویــرو
بــا شــخ

کــه از طریــق آنهــا وارد بــدن شــده را آلــوده مــی کنــد.
ض بیمــاری هنــگام ابتــا بــه 

ش عــوار
راهنماییهایــی بــرای کاهــ
ایــن بیمــاری مــی توانیــد

س 
بــرای کاســتن از عارضــه هــای آن و برخــورداری از احســا

بهتــر از راهنماییهــای زیــر اســتفاده کنیــد:
* در صــورت داشــتن درد مــی توانیــد داروهــای مســکن )ماننــد 

آســپیرین یــا پاراســماتول( مصــرف کنید.
ت 

* روزی دوبــار شستشــوی مایــم قســمتهای که دچــار جراح
ف قاشــق چایخــوری 

ک )نصــ
شــده انــد در محلــول آب نمــ

ک در 2۸۰ ســی ســی آب گــرم( مــی توانــد تســکین دهنــده 
نمــ

ک کنــد.
ک شــدن جراحتهــا کمــ

بــوده و بــه خشــ
ک تکــه یــخ کــه درون پارچــه یــا هولــه تمیــزی پیچیــده 

* یــ
شــده را روی قســمتهای مربوطــه قــرار دهیــد.

ت ســعی کنیــد 
* چنانچــه دفــع ادرار رایتــان بــا درد همــراه اســ

درون تشــتی از آب ادرار کنیــد و یــا هنــگام دفــع ادرار بــر روی 
خــود آب بریزیــد.

* بــرای خنثــی شــدن ادرار آب و مایعــات زیــاد بنوشــید. 
ت 

همچنیــن هرگــز ادرار خــود را نگــه نداریــد زیــرا ممکــن اســ
مشــکات دیگــری ایجــاد کنــد.

* از آفتاب گرفتن پرهیز کنید.
ت کنید.

* به اندازه کافی استراح
س، تاولهــا 

ت از خــود و همســرتان هنــگام ابتــا بــه هرپــ
مراقبــ

س 
س مــی توانــد بــا تمــا

و زخمهــا بســیار عفونــی بــوده و ویــرو
ت کنــد.

مســتقیم بــه دیگــران ســرای
بــرای جلوگیــری از آن بایــد از انجــام کارهــای زیــر خــودداری 

کنید:
1- بوســیدن زمانــی کــه شــما یــا همســرتان جراحتهایــی در 

اطــراف دهــان داریــد.
ت جنســی بــا دهــان هنگامــی کــه شــما یــا 

2- انجــام فعالیــ
همســرتان جراحتهایــی در اطــراف دهــان یــا ناحیــه تناســلی 

داریــد.
س ناحیــه تناســلی یــا مقعــد )حتــی بــا 

۳-انجــام هرگونــه تمــا
وجــود اســتفاده از کانــدوم( هنگامــی کــه شــما یــا همســرتان 

جراحتهایــی در ناحیــه تناســلی داریــد.
۴- اســتفاده از آب دهــان بــرای مرطــوب کــردن لنــز چشــم 

درصورتــی کــه جراحتهایــی در اطــراف دهــان داریــد.
ت زدن بــه جراحتها، 

ش نکنیــد کــه قبــل و بعــد از دســ
5- فرامــو

حتمــاً دســتهایتان را با صابون بشــویید.
س احتمــال 

6- در فاصلــه زمانــی بیــن عــود کــردن مجــدد هرپــ
ش مــی یابــد، اگرچــه گاهــی ممکــن 

ت آن بســیار کاهــ
ســرای

س بــه 
ت اتفــاق بیافتــد. بــا ایــن وجــود ابتــای بــه هرپــ

اســ
ت.

ت جنســی شــما نیســ
معنــی پایــان یافتــن دوران فعالیــ

ک 
ب اطاعــات بیشــتر در ایــن بــاره بــه یــ

7- بــرای کســ
مشــاور درمانــی مراجعــه کنیــد.

۸- بــه خاطــر داشــته باشــید کــه کانــدوم تنهــا زمانــی مــی 
س جلوگیــری کنــد کــه روی تمــام تاولها 

ت هرپــ
توانــد از ســرای

س از طریــق فعالیتهــای جنســی غیــر 
را بپوشــاند. بیمــاری هرپــ

نافــذ نیــز مــی توانــد منتقــل شــود.
س تناســلی و ســرطان گــردن رحم 

ض بیمــاری هرپــ
9- عــوار

س تناســلی و ســرطان گردن 
هیــچ گونــه ارتباطــی میــان هرپــ

رحــم وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود توصیــه مــی شــود کــه 
هــر خانمــی بــه طــور منظــم آزمایشــهای اســیمر را انجــام 

دهــد.
س تناســلی تاثیــری 

س تناســلی و بــارداری داشــتن هرپــ
هرپــ

س در ســه 
ت بــاروری زن نمــی گــذارد. اگــر هرپــ

بــر قابلیــ
ض شــود بــه احتمــال کــم، خطــر 

ماهــه اول بــارداری عــار
س در اواخــر 

ســقط جنیــن وجــود دارد. ابتــا بــه هرپــ
ث تولــد زودهنــگام نــوزاد 

ت باعــ
بــارداری هــم ممکــن اســ

شــود.
1۰- بــا ایــن وجــود بیشــتر خانمهایــی کــه در طــول بــارداری 
س آنهــا عــود کــرده، زایمانــی طبیعــی 

چندیــن بــار هرپــ
داشــته انــد.

ی 
ت ها و راه ها

انواع هپاتی
ی از آن

جلوگیر



B ت کــه می توانــد توســط 
ب کبــدی اســ

ت نوعــی التهــا
هپاتیــ

ت الکلــی یــا برخــی از داروهــا ایجــاد شــود، امــا 
مشــروبا

ت ویروســی بــه وجــود می آیــد . انــواع 
معمــوال در اثــر عفونــ

مختلفــی از ویروســها می تواننــد ایــن بیمــاری را ایجــاد کننــد 
ت  . نحــوه 

ت اســ
ش بیمــاری زایــی هرکــدام متفــاو

کــه رو
ت آ )اچ آ وی( یکــی از 

س هپاتیــ
ابتــا بــه ایــن بیمــاری ویــرو

عمومی تریــن عوامــل عفونتــزا در بســیاری از نقــاط جهــان 
ت و می توانــد از طریــق خــوردن یــا آشــامیدن غــذا ویــا 

اســ
ت 

س در مدفــوع یافــ
ت کنــد. ایــن ویــرو

ب آلــوده نیــز ســرای
آ

س مقــدار اندکــی از مدفــوع فــرد 
ت تمــا

شــده و در صــور
ت آ بــا دهــان فــرد دیگــر می توانــد منتقــل 

مبتــا بــه هپاتیــ
س مذکــور 

ت کــه ویــرو
شــود. ایــن ســخن بــدان معنــی اســ

می توانــد از طریــق برخــی فعالیتهــای جنســی نیــز انتقــال 
یابــد .

ت فــردی و شستشــوی کامــل دســتها 
ت مســایل بهداشــ

رعایــ
س را بــه حداقــل 

ت ایــن ویــرو
می توانــد خطــر ســرای

برســاند..
ت افــراد بــدون داشــتن هیــچ 

عایــم و نشــانه ها ممکــن اســ
گونــه عامتــی، ناقــل ایــن بیمــاری بــه دیگــران باشــند.

ت 
ت بــروز کنــد عبــار

برخــی از عایمی کــه ممکــن اســ
ت از:

اســ
1- داشــتن کســالتی شــبیه بــه ســرماخوردگی مختصــر و 

متوســط
2- تهوع و استفراغ

۳- اسهال
۴- بی اشتهایی
ش وزن

5- کاه
ت و ســفیدی چشــمها، زرد 

زردی یــا یرقــان )زرد شــدن پوســ
گ شــدن مدفــوع(-6

تیــره شــدن ادرار و کمرنــ
ت بــه 

ت برخــی از افــراد هــم ممکــن اســ
ش پوســ

خــار
بســتری شــدن در بیمارســتان نیــاز پیــدا کننــد.-7

ص بیمــاری بــا انجــام 
آزمایشــهای طبــی بــرای تشــخی

ک می توانــد وجــود بیمــاری 
آزمایشــهای خــون پزشــ

ت 
ف عامــل عفونــ

ص دهــد. وی بــرای کشــ
ت آ را تشــخی

هپاتیــ

از شــما ســواالتی نیــز خواهــد پرســید.
ت؟

ش خون به چه معناس
ت بودن نتیجه آزمای

مثب
ش خــون می توانــد معانــی زیــر 

ت بــودن نتیجــه آزمایــ
مثبــ

را داشــته باشــد:

ق:
ت ساب

عفون
س 

ض ویــرو
ت کــه شــما قبــا در معــر

ایــن بــدان معنــی اســ
ت. 

ت آ قــرار داشــته و بدنتــان آنــرا از میــان بــرده اســ
هپاتیــ

ب بدنتــان دارای ایمنــی طبیعــی دربرابــر ابتــای 
بــه ایــن ترتیــ

ت.
مجــدد بــه ایــن بیمــاری اســ

ی:
ت فعل

عفون
ت آ در فــردی ظاهــر 

هنگامی کــه عایــم بیمــاری هپاتیــ
س 

ش از آن، ویــرو
می شــود احتمــال آنکــه در هفته هــای پیــ

ت کــرده باشــد وجــود 
ایــن بیمــاری بــه دیگــران نیــز ســرای

دارد.
ک بــرای جلوگیــری از ابتــای دیگــران بــه ایــن 

بنابرایــن پزشــ
بیمــاری پرسشــهایی از شــما خواهــد پرســید. در صورتیکــه ایــن 
ک بــرای 

س بــه دیگــران هــم منتقــل شــده باشــد، پزشــ
ویــرو

کاســتن از شــدت عایــم بیمــاری بــرای آنهــا آمپــول تجویــز 
می کنــد.

ت چند 
س از گذشــ

ت آ پــ
بســیاری از نشــانه های بیمــاری هپاتیــ

ت 
هفتــه برطــرف می شــود، اگرچــه برخــی از افــراد ممکــن اســ

س کننــد. بــه 
س خســتگی در خــود حــ

تــا ماههــا بعــد احســا
ب های مزمــن بــه کبــد وجــود 

احتمــال کــم، امــکان بــروز آســی
دارد.

ت؟ ایــن 
ش خــون بــه چــه معناســ

منفــی بــودن نتیجــه آزمایــ
ض ایــن 

ت کــه شــما تاکنــون در معــر
نتیجــه بــه ایــن معنــی اســ

س نبــوده و بالتبــع از ایمنــی در برابــر آن برخوردار نیســتید. 
ویــرو

ض ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار داشــته باشــید 
چنانچــه در معــر

ک بــه شــما توصیــه می کنــد کــه خــود را در برابــر آن 
پزشــ

واکســینه نماییــد.
ت 

ت آ معمــوال شــدید نیســ
ت هپاتیــ

ص و درمــان عفونــ
تشــخی

ب 
ث التهابــات شــدید کبــدی می شــود کــه ســب

امــا گاهــی باعــ
بســتری شــدن فــرد در بیمارســتان می شــود.

ت آ در بــازو می تــوان به 
واکسیناســیون بــا تزریــق واکســن هپاتیــ

مــدت یکســال دربرابــر ایــن بیمــاری ایمــن شــد. تزریــق آمپــول 
ثانــوی در مــدت 6 تــا 12 مــاه بعــد می توانــد تــا 12 ســال در 
برابــر ایــن بیمــاری ایمنــی ایجــاد کنــد. غالبــا ایمــن ســازی در 
برابــر ایــن بیمــاری در مــورد افــرادی انجــام می شــود کــه قصــد 
ت آ را دارنــد. 

مســافرت بــه کشــورهای آلــوده از نظــر هپاتیــ
س ایــن بیمــاری 

س بــا ویــرو
ض تمــا

چنانچــه اخیــرا در معــر
ت آن 

قــرار گرفتــه ایــد می توانیــد بــرای جلوگیــری از پیشــرف
خــود را واکســینه نماییــد.

ت الکلــی بــرای مبتایــان بــه بیمــاری 
مصــرف مشــروبا

ک بــه شــما 
ت. پزشــ

ک اســ
ت آ فــوق العــاده خطرنــا

هپاتیــ
ب و پیشــگیریهای الزم بــرای 

توصیه هــای تغذیــه ای مناســ
ت بیمــاری بــه دیگــران را خاطــر نشــان 

جلوگیــری از ســرای
خواهــد کــرد.

ت کــه مــی توانــد توســط 
ب کبــدی اســ

ت نوعــی التهــا
هپاتیــ

ت الکلــی یــا برخــی از داروهــا ایجــاد شــود، امــا 
مشــروبا

ت ویروســی بــه وجــود مــی آیــد. انــواع 
معمــوال در اثــر عفونــ

مختلفــی از ویروســها مــی تواننــد ایــن بیمــاری را ایجــاد کنند 
ت.

ت اســ
ش بیمــاری زایــی هرکــدام متفــاو

کــه رو
ب )اچ بــی 

ت 
س هپاتیــ

نحــوه ابتــا بــه ایــن بیمــاری ویــرو
ت، شــیوع زیــادی در سرتاســر 

وی( کــه بســیار مســری اســ
نقــاط جهــان دارد..

ت از
ت اس

س عبار
ت این ویرو

روشهای سرای
انجــام فعالیتهــای جنســی )بــدون کانــدوم( نافــذ )یعنــی 

ت در مهبــل، مقعــد یــا دهــان( بــا همســر
ادخــال آلــ

ش جنســی بــا کســی کــه خــون 
مبتــا. همچنیــن انجــام آمیــز

ت.
آلــوده بــه ایــن بیمــاری بــه وی تزریــق شــده اســ

گ یــا دیگــر لــوازم تزریقــی بــا 
ک از ســرن

اســتفاده مشــتر
فــرد آلــوده

ت 
اســتفاده از وســایل غیــر اســتریل بــرای خالکوبــی، حجامــ

ب ســوزنی
یــا طــ

ک کــه عمدتــا هنــگام تولــد رخ 
ت از مــادر بــه کــود

ســرای
ت 

ک هنــگام تولــد از ســرای
مــی دهــد. واکســینه کــردن کــود

ب بــه وی جلوگیــری مــی کنــد.
ت 

هپاتیــ
س )در انگلســتان تمامــی 

تزریــق خــون آلــوده بــه ایــن ویــرو
ت 

س تحــ
خونهــای تزریقــی از نظــر وجــود ایــن ویــرو

ش قــرار مــی گیــرد(.
آزمایــ

ت هیــچ نــوع نشــانه 
عایــم و نشــانه هــا گاهــی ممکــن اســ

ای از ایــن بیمــاری در فــردی ظاهــر نشــده امــا بــا ایــن 
س آن بــه دیگــران باشــد.

وجــود وی ناقــل ویــرو
ت ایــن بیمــاری از خــود نشــان دهــد 

عایمــی کــه ممکــن اســ
عبارتند از:

1- داشــتن کســالتی شــبیه بــه ســرماخوردگی مختصــر و 
متوســط

2- تهوع و استفراغ
۳- اسهال

۴- بی اشتهایی
ش وزن

5- کاه
ت و ســفیدی چشــمها، 

6- زردی یــا یرقــان )زرد شــدن پوســ
گ شــدن مدفــوع(

زرد تیــره شــدن ادرار و کمرنــ
ت بــه 

ت برخــی از افــراد هــم ممکــن اســ
ش پوســ

7- خــار
بســتری شــدن در بیمارســتان نیــاز پیــدا کننــد.

ب مــی 
ت 

س هپاتیــ
بســیاری از افــراد بالغــی کــه دچــار ویــرو

شــوند کامــا بهبــود یافتــه و تــا آخــر عمــر در برابــر آن ایمــن 
مــی شــوند. بیــن 2 تــا 1۰ درصــد از ایــن دســته از افــراد ناقــل 
ت کــه 

مزمــن ایــن بیمــاری مــی شــوند، ایــن بــدان معنــی اســ
س ایــن بیمــاری را بــه دیگــران منتقــل خواهنــد کرد 

آنهــا ویــرو
ت دچــار آســیبهای مزمــن شــود.

و کبدشــان نیــز ممکــن اســ
چنانچــه کــودکان بــه ویــژه نــوزادان دچــار ایــن بیماری شــوند 

ت.
احتمــال آنکــه ناقــل مزمــن آن شــوند زیــاد اســ

ب 
ت 

س هپاتیــ
اگــر شــخصی چنــد ســال مبتــا بــه ویــرو

ض زیــر شــود:
ت دچــار عــوار

باشــد ممکــن اســ
ت مزمن

1- هپاتی
ب کبد

2- التها
۳- سرطان کبد

ص بیمــاری بــا انجــام 
آزمایشــهای طبــی بــرای تشــخی

ک مــی توانــد وجــود بیمــاری 
آزمایشــهای خــون پزشــ

ف عامــل 
ص دهــد. وی بــرای کشــ

ب را تشــخی
ت 

هپاتیــ
ت از شــما ســواالتی نیــز خواهــد پرســید.

عفونــ
ت؟

ش خون به چه معناس
ت بودن نتیجه آزمای

مثب
ش خــون مــی توانــد معانــی زیــر 

ت بــودن نتیجــه آزمایــ
مثبــ

را داشــته باشــد:

ق:
ت ساب

عفون
س 

ض ویــرو
ت کــه شــما قبــا در معــر

ایــن بــدان معنــی اســ
ت. 

ب قــرار داشــته و بدنتــان آنــرا از میــان بــرده اســ
ت 

هپاتیــ
ب بدنتــان دارای ایمنــی طبیعــی دربرابــر ابتــای 

بــه ایــن ترتیــ
ت.

مجــدد بــه ایــن بیمــاری اســ

ی:
ت فعل

عفون
ت ب 

س هپاتیــ
ت کــه شــما حامــل ویــرو

ایــن بــه معنــی آن اســ
ت دهیــد. همچنیــن 

بــوده و مــی توانیــد آن را بــه دیگــران ســرای
ض خطــر بیمــاری کبــدی مزمــن قــرار داشــته 

شــما در معــر
ک مرکــز 

ت بــه یــ
ت بــرای انجــام دیگــر معاینــا

و بهتــر اســ
تخصصــی مراجعــه کنیــد.

ش مــی تــوان بــا انجــام آزمایشــهای 
ت آزمایــ

از نتیجــه مثبــ
ص 

ص مطمئــن شــد. بــرای تشــخی
دیگــر و مراجعــه بــه متخصــ

ت ب بــر روی کبــد و تجویــز بهترین 
میــزان تاثیرگــذاری هپاتیــ

ت نیــاز بــه برداشــتن نمونــه کوچکی 
ش درمــان، ممکــن اســ

رو
ت بــرداری یــا بیوپســی کبــد(.

ت کبــد باشــد )بافــ
از بافــ

ت؟ ایــن نتیجه 
ش خــون بــه چه معناســ

منفــی بــودن نتیجــه آزمایــ
س نبوده 

ض ایــن ویــرو
نشــان مــی دهــد که شــما تاکنــون در معــر

و بالتبــع از ایمنــی در برابــر آن برخــوردار نیســتید. چنانچــه در 
ک بــه 

ض ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار داشــته باشــید پزشــ
معــر

ش را تکــرار کــرده و 
شــما توصیــه مــی کنــد کــه مجــددا آزمایــ

خــود را در برابــر آن واکســینه نماییــد.
ص و درمــان چنانچــه التهــاب کبد شــدید نباشــد بســیاری 

تشــخی
از افــراد بــه درمــان نیــاز پیــدا نمــی کننــد. در صورتیکــه نیــاز بــه 
ک 

درمــان التهــاب کبــد داشــته باشــید بــرای مــداوای کامــل بــه ی

ت کــه مــی توانــد توســط 
ت نوعــی التهــاب کبــدی اســ

هپاتیــ
مشــروبات الکلــی یــا برخــی از داروهــا ایجاد شــود، امــا معموال 

ت ویروســی بــه وجــود مــی آیــد.
در اثــر عفونــ

انــواع مختلفــی از ویروســها مــی تواننــد ایــن بیمــاری را ایجــاد 
ت.

ش بیمــاری زایــی هرکــدام متفــاوت اســ
کننــد کــه رو

ت 
س هپاتی

ت ویــرو
نحــوه ابتــا بــه این بیمــاری روشــهای ســرای

ت از:
ث )اچ ســی وی( عبــارت اســ

گ یــا دیگــر لــوازم تزریقــی بــا 
1- اســتفاده مشــترک از ســرن

فــرد مبتــا
ت 

* اســتفاده از وســایل غیــر اســتریل بــرای خالکوبــی، حجامــ
ب ســوزنی

یــا طــ
* انجــام فعالیتهــای جنســی )بــدون کانــدوم( نافــذ )یعنــی ادخال 

ت در مهبــل، مقعــد یــا دهــان( بــا همســر مبتا.
آلــ

ش جنســی بــا کســی کــه خــون آلــوده به 
همچنیــن انجــام آمیــز

ت.
ایــن بیمــاری بــه وی تزریــق شــده اســ

ت این بیماری محســوب 
ش عمــده ســرای

ت مذکــور رو
البتــه حالــ

نمی شــود.
ت از مــادر مبتــا بــه کــودک کــه عمدتا 

* در مــوارد نــادر، ســرای
هنــگام تولــد رخ مــی دهد.

ت ب بــه 
ت هپاتیــ

واکســینه کــردن کــودک هنــگام تولــد از ســرای
ت آن زمانــی کــه مــادر به 

وی جلوگیــری مــی کنــد. خطــر ســرای
ش مــی یابد.

س ایــدز هــم مبتــا باشــد افزایــ
ویــرو

س )در انگلســتان 
*تزریــق خــون آلــوده u1576 بــه ایــن ویــرو

ت 
س تحــ

تمامــی خونهــای تزریقــی از نظــر وجــود ایــن ویــرو
ش قــرار مــی گیــرد(.

آزمایــ
ت هیــچ نــوع نشــانه ای 

عایــم و نشــانه هــا گاهــی ممکــن اســ
از ایــن بیمــاری در فــردی ظاهــر نشــده امــا بــا ایــن وجــود وی 

س آن بــه دیگــران باشــد.
ناقــل ویــرو

ت ایــن بیمــاری از خــود نشــان دهــد 
عایمــی کــه ممکــن اســ

عبارتنــد از:
* داشتن کسالتی شبیه به سرماخوردگی مختصر و متوسط

* تهوع و استفراغ
* اسهال

* بی اشتهایی
ش وزن

* کاه
ت و ســفیدی چشــمها، زرد 

* زردی یــا یرقــان )زرد شــدن پوســ
گ شــدن مدفــوع(

تیــره شــدن ادرار و کمرنــ
ت بــه 

ت برخــی از افــراد هــم ممکــن اســ
ش پوســ

* خــار
بســتری شــدن در بیمارســتان نیــاز پیــدا کننــد.

مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه تنهــا در 2۰ درصــد از مبتایــان 
س از خــون پــاک مــی شــود و در حــدود 

ت ث، ویــرو
بــه هپاتیــ

۸۰ درصــد از آنهــا همچنــان باقــی مانــده و مــی توانــد بــه 
ت کنــد.

دیگــران هــم ســرای
ت ث باشــد 

س هپاتیــ
اگــر شــخصی چنــد ســال مبتــا بــه ویــرو
ض زیــر شــود:

ت دچــار عــوار
ممکــن اســ

ت مزمن --1
هپاتی

* التهاب کبد-2
* سرطان کبد-۳

ص بیمــاری آزمایشــهای طبــی 
آزمایشــهای طبــی بــرای تشــخی

ص ایــن بیمــاری از ســال 19۸9 امــکان پذیر شــده 
بــرای تشــخی

ت.
اس

ک مــی توانــد وجــود بیماری 
بــا انجــام آزمایشــهای خــون پزشــ

ت 
ف عامــل عفونــ

ص دهــد. وی بــرای کشــ
ت ث را تشــخی

هپاتیــ
از شــما ســواالتی نیــز خواهد پرســید.

ت؟
ش خون به چه معناس

ت بودن نتیجه آزمای
مثب

ت ث 
س هپاتیــ

ت کــه شــما حامــل ویــرو
بــه ایــن معنــی اســ

ک 
بــوده و مــی توانیــد آنــرا بــه دیگــران منتقــل کنیــد. ابتــدا یــ

ت ث 
س هپاتی

ص وجــود پادتنهــای ویــرو
ش بــرای تشــخی

آزمایــ
ش نشــان می 

ت بــودن نتیجــه ایــن آزمایــ
انجــام مــی شــود. مثبــ

س قــرار گرفتــه و بدنتــان 
ض ایــن ویــرو

دهــد کــه شــما در معــر
ش 

ت. البتــه ایــن آزمایــ
ش نشــان داده اســ

بــا تولیــد پادتــن واکنــ
ص نمــی کنــد کــه آیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتید یا 

مشــخ
خیر.

معمــوالً بــه شــما توصیــه می شــود که بــرای انجــام آزمایشــهای 
ص مراجعــه کنید.

ک متخصــ
تکمیلــی به پزشــ

H
C

V-( ت ث در بعضــی
س هپاتیــ

انجــام مــی دهــد. اگرچه ویــرو
س 

ص وجــود ویــرو
ص بــرای تشــخی

ک متخصــ
R( پزشــ

N
A

ش خــون دیگــری از بیمــاران کامــا برطــرف 
ت ث آزمایــ

هپاتیــ
مــی شــود، امــا در بــدن بســیاری از مبتایــان بــه صــورت مزمن 

ت کنــد.
باقــی مانــده و مــی توانــد بــه دیگــران هــم ســرای

ص میــزان تاثیرگــذاری 
ک بــرای تشــخی

ت پزشــ
ممکــن اســ

ت ث بــر روی کبــد یکســری از آزمایشــهای بررســی 
هپاتیــ

ت بــرداری 
ت کبــد نمونــه بــرداری کنــد )بافــ

عملکــرد کبــد بافــ
یــا بیوپســی کبــد(.

ک در تصمیــم گیــری دربــاره 
نتایــج ایــن آزمایشــها بــه پزشــ

ک مــی کنــد.
ب درمــان کمــ

ش مناســ
انتخــاب رو

البتــه بایــد بــه ایــن مســاله هــم اشــاره شــود کــه برطــرف شــدن 
س نیــز بــه معنــی ایمــن شــدن در برابــر ابتــای مجــدد بــه 

ویــرو
ت.

ایــن بیماری نیســ
ت؟

ش خون به چه معناس
منفی بودن نتیجه آزمای

ت کــه شــما هیچــگاه 
ایــن نتیجــه احتمــاال بــه معنــی آن اســ

ث قــرار نداشــته ایــد. البتــه 
ت 

س هپاتیــ
س بــا ویــرو

در تمــا
از آنجــا کــه ایــن آزمایشــها بــر مبنــای یافتــن پادتنهــای 
ث اســتوار بــوده و تولیــد پادتنهــا هــم 

ت 
س هپاتیــ

ویــرو
ت چنــد مــاه طــول بکشــد، چنانچــه اخیــراً در 

ممکــن اســ
س قــرار گرفتــه باشــید، 

س بــا ایــن ویــرو
ض تمــا

معــر
ش 

ت بــه شــما توصیــه کنــد کــه آزمایــ
ک ممکــن اســ

پزشــ
را تکــرار نماییــد.

ت در برابر ایــن بیماری 
در حــال حاضــر واکســنی بــرای محافظــ

وجود نــدارد.
ت ث در شــما تاییــد شــد 

ت فعــال هپاتیــ
چنانچــه وجــود عفونــ

ش خــون داده و به 
توصیــه مــی شــود کــه بــه طــور منظــم آزمایــ

ک مراجعــه کنید.
پزشــ

همچنیــن بایــد از مصــرف مشــروبات الکلــی جــداً پرهیــز کنید. 
ت بــه شــما توصیــه کنــد کــه 

ک ممکــن اســ
همچنیــن پزشــ

ت 
س هپاتیــ

ک بخوریــد. ویــرو
غذاهــای کــم چــرب و کــم نمــ

ث بــا انجــام فعالیتهــای جنســی نافــذ مــی توانــد منتقل شــود، از 
ت 

اینــرو هنــگام ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــرای جلوگیری از ســرای
آن بــه همســرتان از کانــدوم اســتفاده کنیــد.

ت 
ک کلیــه توصیــه هــای الزم بــرای جلوگیــری از ســرای

پزشــ
بیمــاری بــه دیگــران )ماننــد عــدم اســتفاده مشــترک از مســواک 

یــا تیــغ موتراشــی( را بــه شــما یــاد آوری خواهــد کــرد.

همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اســتفاده از کانــدوم خطــر 
ش مــی دهــد.

ت بیماریهــای مقاربتــی را کاهــ
ســرای

ِس تناســلی در اثر 
س( ناحیه تناســلی،هرپ

ویروســی شــدن )هرپِــ
س 

س ایجــاد مــی شــود. ایــن ویرو
ویروســهای نــوع ســاده هرپــ

ت اطــراف مقعــد و 
مــی توانــد دهــان، ناحیــه تناســلی، پوســ

انگشــتها را آلــوده کنــد.
س می توانــد در 

س، ایــن ویــرو
ت هرپــ

بــا اتمــام نخســتین فعالیــ
ب کًا غیــر قابل 

رشــته هــای عصبــی پنهــان شــود، به ایــن ترتیــ
ص شــده و عایمــی از خــود ظاهــر نمــی کنــد. البتــه در 

تشــخی
ت 

س مجددا به ســطح پوســ
ت ویــرو

برخــی از افــراد ممکــن اســ
یــا محــل ابتــا برگــردد )عــود کند(.

ت هنــگام بیمــاری یــا از کار افتادگی رخ 
ایــن پدیــده ممکــن اســ

ت هیچــگاه مجددا بــه آن 
دهــد. بعضــی از افــراد هــم ممکــن اســ

مبتا نشــوند.
س وجــود دارد کــه 

س هرپــ
س دو نــوع ویــرو

انــواع ویــرو
ک دهــان یــا بینــی را 

هــردوی آنهــا عفونــی انــد امــا نــوع یــ
آلــوده کــرده، درحالیکــه نــوع دو عمدتــا ناحیــه تناســلی و مقعد 

را آلــوده مــی کنــد.
س نــوع دو 

ت ناحیــه تناســلی و مقعــد در اثــر ویرو
عمدتــاً عفونــ

ت در اثــر انجــام 
تولیــد شــده کــه البتــه گاهــی هــم ممکــن اســ

ک هــم ایجاد شــود.
فعالیتهــای جنســی بــا دهــان، در اثــر نــوع ی

عایــم و نشــانه هــا عایــم ایــن بیمــاری در زنــان و مــردان مــی 
ک یــا چنــد مــورد از مــوارد زیــر باشــد:

توانــد یــ
ش در ناحیه تناسلی یا مقعد.

ش یا سوز
س خار

* احسا
س از ترکیــدن زخمهــای 

* ایجــاد تاولهــای حــاوی مایــع کــه پــ
کوچکــی برجــای گذاشــته و مــی توانــد دردنــاک باشــد. ایــن 
ک شــدن، جــدا شــده و بهبــود مــی یابنــد 

س از خشــ
تاولهــا پــ

کــه بهبــود یافتــن آنهــا مــی توانــد بیــن 2 تــا ۴ هفتــه طــول 
بکشــد.

س ادرار بــا 
س درد هنــگام ادرار کــردن در صــورت تمــا

* احســا
زخمهــای گفته شــده.

* ناخوشــی شــبیه بــه ســرماخوردگی، کمــردرد، ســردرد، غــدد 
ب.

متــورم و یــا تــ
س 

ت کــه ویــرو
ظاهــر شــدن عایــم فــوق نشــان دهنــده آن اســ

ت. البتــه عــود مجــدد ایــن بیمــاری 
بســیار عفونــی شــده اســ

ت؛ زخمهــای ایجــاد شــده کمتــر، کوچکتــر 
معمــوالً خفیفتــر اســ

و بــا درد کمتــری بــوده و ســریعتر بهبــود مــی یابــد. همچنیــن 
عایــم ســرماخوردگی نیــز ظاهــر نمــی شــود.

س پوســتی 
س از طریــق تمــا

نحــوه ابتــا بــه ایــن بیمــاری هرپــ
س قســمتهایی 

ص مبتــا منتقــل مــی شــود. ایــن ویــرو
بــا شــخ

کــه از طریــق آنهــا وارد بــدن شــده را آلــوده مــی کنــد.
ض بیمــاری هنــگام ابتــا بــه 

ش عــوار
راهنماییهایــی بــرای کاهــ
ایــن بیمــاری مــی توانیــد

س 
بــرای کاســتن از عارضــه هــای آن و برخــورداری از احســا

بهتــر از راهنماییهــای زیــر اســتفاده کنیــد:
* در صــورت داشــتن درد مــی توانیــد داروهــای مســکن )ماننــد 

آســپیرین یــا پاراســماتول( مصــرف کنید.
ت 

* روزی دوبــار شستشــوی مایــم قســمتهای که دچــار جراح
ف قاشــق چایخــوری 

ک )نصــ
شــده انــد در محلــول آب نمــ

ک در 2۸۰ ســی ســی آب گــرم( مــی توانــد تســکین دهنــده 
نمــ

ک کنــد.
ک شــدن جراحتهــا کمــ

بــوده و بــه خشــ
ک تکــه یــخ کــه درون پارچــه یــا هولــه تمیــزی پیچیــده 

* یــ
شــده را روی قســمتهای مربوطــه قــرار دهیــد.

ت ســعی کنیــد 
* چنانچــه دفــع ادرار رایتــان بــا درد همــراه اســ

درون تشــتی از آب ادرار کنیــد و یــا هنــگام دفــع ادرار بــر روی 
خــود آب بریزیــد.

* بــرای خنثــی شــدن ادرار آب و مایعــات زیــاد بنوشــید. 
ت 

همچنیــن هرگــز ادرار خــود را نگــه نداریــد زیــرا ممکــن اســ
مشــکات دیگــری ایجــاد کنــد.

* از آفتاب گرفتن پرهیز کنید.
ت کنید.

* به اندازه کافی استراح
س، تاولهــا 

ت از خــود و همســرتان هنــگام ابتــا بــه هرپــ
مراقبــ

س 
س مــی توانــد بــا تمــا

و زخمهــا بســیار عفونــی بــوده و ویــرو
ت کنــد.

مســتقیم بــه دیگــران ســرای
بــرای جلوگیــری از آن بایــد از انجــام کارهــای زیــر خــودداری 

کنید:
1- بوســیدن زمانــی کــه شــما یــا همســرتان جراحتهایــی در 

اطــراف دهــان داریــد.
ت جنســی بــا دهــان هنگامــی کــه شــما یــا 

2- انجــام فعالیــ
همســرتان جراحتهایــی در اطــراف دهــان یــا ناحیــه تناســلی 

داریــد.
س ناحیــه تناســلی یــا مقعــد )حتــی بــا 

۳-انجــام هرگونــه تمــا
وجــود اســتفاده از کانــدوم( هنگامــی کــه شــما یــا همســرتان 

جراحتهایــی در ناحیــه تناســلی داریــد.
۴- اســتفاده از آب دهــان بــرای مرطــوب کــردن لنــز چشــم 

درصورتــی کــه جراحتهایــی در اطــراف دهــان داریــد.
ت زدن بــه جراحتها، 

ش نکنیــد کــه قبــل و بعــد از دســ
5- فرامــو

حتمــاً دســتهایتان را با صابون بشــویید.
س احتمــال 

6- در فاصلــه زمانــی بیــن عــود کــردن مجــدد هرپــ
ش مــی یابــد، اگرچــه گاهــی ممکــن 

ت آن بســیار کاهــ
ســرای

س بــه 
ت اتفــاق بیافتــد. بــا ایــن وجــود ابتــای بــه هرپــ

اســ
ت.

ت جنســی شــما نیســ
معنــی پایــان یافتــن دوران فعالیــ

ک 
ب اطاعــات بیشــتر در ایــن بــاره بــه یــ

7- بــرای کســ
مشــاور درمانــی مراجعــه کنیــد.

۸- بــه خاطــر داشــته باشــید کــه کانــدوم تنهــا زمانــی مــی 
س جلوگیــری کنــد کــه روی تمــام تاولها 

ت هرپــ
توانــد از ســرای

س از طریــق فعالیتهــای جنســی غیــر 
را بپوشــاند. بیمــاری هرپــ

نافــذ نیــز مــی توانــد منتقــل شــود.
س تناســلی و ســرطان گــردن رحم 

ض بیمــاری هرپــ
9- عــوار

س تناســلی و ســرطان گردن 
هیــچ گونــه ارتباطــی میــان هرپــ

رحــم وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود توصیــه مــی شــود کــه 
هــر خانمــی بــه طــور منظــم آزمایشــهای اســیمر را انجــام 

دهــد.
س تناســلی تاثیــری 

س تناســلی و بــارداری داشــتن هرپــ
هرپــ

س در ســه 
ت بــاروری زن نمــی گــذارد. اگــر هرپــ

بــر قابلیــ
ض شــود بــه احتمــال کــم، خطــر 

ماهــه اول بــارداری عــار
س در اواخــر 

ســقط جنیــن وجــود دارد. ابتــا بــه هرپــ
ث تولــد زودهنــگام نــوزاد 

ت باعــ
بــارداری هــم ممکــن اســ

شــود.
1۰- بــا ایــن وجــود بیشــتر خانمهایــی کــه در طــول بــارداری 
س آنهــا عــود کــرده، زایمانــی طبیعــی 

چندیــن بــار هرپــ
داشــته انــد.

ت پزشکان بدون مرز
منبع: سای

تهیه و تنظیم: دكتر ناصر اشراقی
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از زمان هــای  میوه هــا و ســبزی ها 
ــد  ــوده ان ــا ب ــه اطب ــورد توج دور م
درمــان  در  بســیاری  مــوارد  در  و 
ــه  ــه کار گرفت ــف ب بیماری هــای مختل
می شــده انــد. امــروزه نیــز علــی 
رغــم پیشــرفت های زیــادی کــه 
ــکی و  ــف پزش ــای مختل در زمینه ه
ــده  ــل ش ــا حاص ــان بیماری ه در م
اســت، هنــوز بســیاری از مــردم 
ــوالت  ــی محص ــواص درمان ــه خ ب
طبیعــی اعتقــاد دارنــد. در ادامــه 
ــد  ــواص چن ــی خ ــی برخ ــه معرف ب
ــا و  ــن میوه ه ــه از ای نمون
می پردازیــم: ســبزی ها 

لیموها :
لیموهــا بافاصلــه درآغــاز هضــم 
ــه وســیله تحریــک  رهاســازی  ب
بــه  ســی  ویتامیــن  و  آنزیــم 
ــول  ــکل محل ــه ش ــموم ب ــل س تبدی
ــد  ــه میتوان ــد ک ــک می کن در آب کم
بــه آســانی از بــدن دفــع شــود.
لیموهــا همینطورکمــک بــه تحریک 
ــه  ــون را تصفی ــوده و خ ــد نم کب

می ســازند.

چغندرها:
ــتند.  ــز هس ــرت انگی ــا حی چغندره
آنهــا سرشــار از مــواد مغــذی هســتند 
و منبــع خوبــی بــرای ویتامیــن  ب۳و 
ــاوه، ــند. بع ــی می باش ب6 و س

بتــا کاروتــن، مگنزیــوم ، کلســیم، 
روی  و آهــن می باشــند. آنهــا 
ــارا  ــرا  م ــه صف ــدو کیس ــه کب ب
درشــکاندن ســاختار ســموم 
ــا  ــر آنه ــد و فیب ــک می کنن کم
بــرای فرآینــد هضــم و دفــع مناســب 
ــده  ــام ریزش ــد.چغندرهای خ می باش
بهتریــن هســتد )مقــداری از راس یــک 

ــزرگ را  ــه ســبز ب کپ

بــا مقــداری آب لیمــو در آن چکانــده 
شــده بخورید)ســموم بافاصلــه محــو 

می شــوند(.

سیب:
ــیاری  ــدار بس ــور مق ــیب ها همینط س
را  مغــذی  مــواد  و  ویتامین هــا 
و  می کننــد  تامیــن  مــا   بــرای 
تولیــد  فراینــد  تحریــک  موجــب 
آن  توســط  کبــد  صفرامی شــوند.که 
ســم زدایــی می نمایــد .فیبر هــای 
،پکتیــن  ســیب ها  در  محلــول 
،جهــت حــذف فلزلــت ســنگین و 
افزودنیهــای مــواد غذایــی از بــدن مــا  
حاصــل  .اطمینــان  مفیدمی باشــند 
ــک  ــیب ارگانی ــط س ــه فق ــد ک نمائی
ــیب های  ــه س ــا ک ــد، از آج می خوری
ــته  ــی از ان دس ــش مهم ــود بخ موج
ــان  ــه رویش ــتند ک ــی هس خورنی های
ــپری  ــدار زیاداس ــه مق ــر ب ــواد دیگ م

ــت.  ــده اس ش

خیار:
ســبزیجات  از  مــا  کــه  آنچــه 
کلروفیــل  همــان  می خواهیــم 
شــر  از  ارا  بــدن  اســت.کلروفیال 
ســنگین  محیطی،فلــزات  ســموم 
آفت هــا  وضــد  کش هــا  ،علــف 
باشــید  می نماید.مطمئــن  خــاص 

ــم  ــبزیجات را در رژی ــیاری از س بس
ــد. ــرده ای ــذف ک ــود ح ــی خ غذای

ــار،  ــی، خی ــبز، بروکل ــه های س ریش
کرفــس، جوانــه، گیــاه قاصــدک، 
و  دار...  کلرفیــل  مکمل هــای 
ــه کمــک  هرچیــز دیگــر. عملکــرد آن
بــه ســم زدایــی، افزایــش حجــم 
ــت. ــون اس ــازی خ ــیژن و پاکس اکس

ســبزیها اجزا ســاختاری ضــروری در 
رژیم هــای  و  ســامتی  هرسیســتم 
ــتند.)آنرا  ــز هس ــاط انگی ــی نش غذای
اضافــه کنید،جــدا« باعــث درخشــش 

می شــوند(. شــما 

سیرخام:
ســیرخام درکل جالب است.سیر دارای 
اثــر قدرتنمنــد ضــد ویروســی ، ضــد 
عفونــی ، ضــد باکتــری می باشــد. بــه 
تحریــک کبــد جهــت تولیــد آنزیمهای 
ــن  ــه همی ــد ک ــک می کن ــم زدا کم س
امــر موجــب فیلتــر ســموم از سیســتم 
ــه  ــل ب ــود.آنچه تمای ــی می ش گوارش
گفتنــش را داریــم ایــن مطلــب اســت 
کــه یــا ســیر بخــور یــا مریــض شــو!

سبزیجات دریایی:
منابــع  دارای  دریایــی  ســبزیجات 
ــتند  ــیدان هس ــی اکس ــرت آور آنت حی
ــی شــدن خــون کمــک  ــه قلیای ــه ب ک
را  گوارشــی  عملکــرد  و  کــرده 
تحکیــم می سازند.اســید آلجینیــک 
دریایــی  ســبزیجات  در  موجــود 
ســموم را حیــن فرآینــد گــوارش 
همینطــور  مینماید.آنهــا  جــذب 
دارای طیــف گســترده ای از مــواد 
ــی  ــر غذای ــه در ه ــتند ک ــی هس معدن
اگردردســریافتن  می شــود.  یافــت 
مــردد  را  شــما  دریایــی  گیاهــان 
دالس)گیاهــی  می ســازد،تکه های 
ــراوان  ــا ف ــیه دری ــی در حاش دریای

ســاالد،  بــه  خریــده  را  میرویــد( 
ــی ســرخ شــده  ســوپ و ســیب زمین

ــد. ــه کنی ــک اضاف ــای نم ــه ج ب

 بروکلی
مهــم  اثــر  برکلــی  جوانه هــای 
جوانه هــای  دارنــد.  را  خودشــون 

ــو  ــی از فیت ــی دارای بخــش مهم بروکل
کمیکال هــا هســتند کــه دارای اثــر 
بــاال  مقادیــر  در  توکســین  اآنتــی 
بروکلــی می باشــد.این  بــه  نســبت 
آنزیمهــای ضــد  کمیکال هــا  فیتــو 
ســم ســازی را در جریــان هضــم شــبیه 

ــازی س
حــاوی  رخــود  می نمایند.همینطــو 
ــدانها  ــی اکس ــاری از آنت ــر سرش مقادی

ــتند. هس

چای سبز
ــبز  ــای س ــه چ ــد ک ــد بدانن ــه بای هم
ــی  ــاری از انت ــب و  سرش ــع مناس منب
ــا  ــی از آنه ــه یک ــتند ک ــیدانها هس اکس
ــن عملکــرد  ــن می باشــد. کاتچی کاتچی
کبــد راافزایــش داده .بعــاوه ،نوشــیدن 
ــه  ــانی ب ــث اب رس ــبز باع ــای س چ

بــدن می گــردد.

کنگر فرنگی 
کنگــر فرنگــی تولیــد صفــرا   را افزایش 
و  تصفیــه  باعــث  هــم  و  می دهــد 
می گــردد. کبــد  از  محافظــت  هــم 

ــد اوره  ــر ض ــور دارای اث ــا همینط آنه
ــه  ــد. ک ــا دارن ــبی  روی کلیه ه ای نس
باعــث حــذف ســم بــه محــض تجزیــه  
ــی  ــردد. برخ ــد می گ ــط کب ــا توس آنه
مطالعــات نشــان داده اســت کنگــر 
فرنگــی می تواندباعــث دوبــاره ســازی  
بخشــهایی از کبــد گردد.همینطــور آنهــا 
ــر  ــم از فیب ــیار عظی ــر بس دارای مقادی
بــوده کــه به مــا توســط زدودن )ســموم 

(یــاری می رســانند.

جعفری 
دگــر مــاده غذایــی ســبز بــا حرفهــای 
ــل  ــری عام ــت .جعف ــیار جعفریس بس
ــدن ار  ــدن ب ــاص ش ــژه ای در خ وی
مزاحم هــا  )ایــن  ســنگین  فلزلــت 
می تواننــد عامــل افســردگی ،ســرطان 
،مشــکات هورمونــی و تیروئیــدی  و 
ــد( ــر گردن ــاالت دیگ ــیاری اخت بس

ترکیبــات شــیمیایی جعفــری در ئواقــع 
ه ایــن ســموم متصــل  نمــوده و آنهــا 
ــدا  ــا  ج ــا و ارگانه ــون، بافته را از خ
ــه  ــا ب ــد ردودن آنه ــه فراین ــرده و ب ک

ــد. ــک می نماین ــدن کم ب

نگاهی به خواص تعدادی از میوه ها و سبزی ها

10 فرمان سبز آزاده صدیقی

كارشناس علوم و صنایع غذایی
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نگاهی به بابونه و خواص درمانی آن

دارویی از دل طبیعت
یک ســاله،  اســت  گیاهــی  بابونــه، 
 ۴۰ تــا   2۰ ارتفــاع  بــه  و  معطــر 
ســانتیمتر کــه بــه صــورت خــودرو در 
مــزارع و کنــار جاده هــا می رویــد. 
ســاقه آن دارای انشــعاباتی اســت و 
برگ هــای آن بریدگی هــای باریــک 
ــد دارد.  ــر برگچــه مانن ــا ظاه و دراز ب
ــاه،  ــن گی ــتفاده ای ــورد اس ــمت م قس
در  کــه  اســت  آن  کاپیتول هــای 
ــر  ــا مه ــای اردیبهشــت ت ــه ماه ه فاصل
ــد. ــدا می کنن ــاقه ج ــاه، آن را از س م

از   camomille بابونــه  التیــن  نــام 
کلمــات یونانــی khamai  و malon بــه 
ــوی  ــا ب ــک ب ــای کوچ ــی گل ه معن
ــان  ــه شــده اســت. در می ســیب گرفت
انــواع گوناگــون بابونــه، »بابونــه 
ــه  ــتری دارد ک ــهرت بیش ــی« ش روم
 Chamaemelum عل هــاآن  نــام 
گیاهــی  بابونــه  اســت.   nobile
ــوی  ــه ب ــت ک ــک اس ــاو کوچ دائ ه
ــگ  ــه رن ــاقه آن ب ــری دارد س معط
ــای  ــفید، برگ ه ــه س ــل ب ــبز مای س
دارای  و  متنــاوب  کوچــک  آن 
و  نامنظــم  باریــک،  بریدگی هــای 
ــای  ــت. گل ه ــرک اس ــیده از ک پوش
ــه  ــه ب ــطح ک ــک س ــع در ی آن مجتم
ــاقه گل  ــای س ــرد در انته ــور منف ط
ــود.  ــر  هاش ــتان ظاه ــده در تابس دهن
ــفید در  ــای س ــطح، گل ه ــر س در ه
ــمت  ــای زرد در قس ــراف و گل ه اط

ــد. ــرار دارن ــط ق وس
دارای  گیــاه  ایــن  کاپیتول هــای 
اســانس هســتند. ایــن اســانس در 
ــره  ــی تی ــگ آب ــازه دارای رن ــت ت حال
 اســت کــه مربــوط بــه وجــود مــاده ای 
ــا  ــد و تدریج ــن می باش ــام آزول ــه ن ب
بــا تأثیــر هــوا و نــور رنــگ آن ســبز و 
قهــوه ای می شــود. ایــن اســانس دارای 
ســزکوئی ترپن هــای b و g و همچنیــن 

ــت. ــن )Matricarine( اس ماتریکاری

موارد استفاده
زیبایــی  در  بابونــه  از  اســتفاده 
خــواص  اســت.  زیــاد  بســیار 
ایــن گیــاه بــه خصــوص بــرای 
حســاس  و  شــکننده  پوســت های 
در مقابــل تغییــرات جــوی مفیــد 
ــوازم  ــت ل ــروزه در صنع ــت. ام اس
یــا  تنهایــی  بــه  را  آن  آرایــش 
همــراه بــا گیاهــان دیگــری از قبیــل 
بنفشــه  اکلیــل کوهــی، خلنــگ و 
ــاده  ــرده س ــد. دم ک ــه کار می گیرن ب
ــی روی  ــتعمال خارج ــه در اس بابون

پوســت صــورت بــرای حفاظــت 
ــامپوی  ــت. ش ــر اس ــت موث از پوس
همــراه بــا بابونــه اندکــی رنــگ 
ــه در  ــد. بابون ــن  هاکن ــو را روش م
ــی  ــاع در برخ ــون و نعن ــار زیزف کن
از کشــورها  مصــرف فراوانــی در 

دارد. داروســازی  صنعــت 

مقدار مصرف
توصیــه شــده اســت یــک قاشــق 
مرباخــوری )حــدود 5 گــرم( در یــک 
فنجــان آب جــوش دم کــرده )پــس از 
۳ دقیقــه( 2 تــا ۳ بــار در روز مصــرف 

ــد. کنی

گیــاه  ایــن  موضعــی  کــرم  از 
نیــز  هاتــوان 2 تــا ۳ بــار در روز روی 
کــرد. نظراســتفاده  مــورد  موضــع 

خواص بابونه
خــواص  ســنتی  طــب  منابــع  در 
ــمرده  ــه برش ــرای بابون ــددی را ب متع
ــه روی صحــت بســیاری  ــه البت ــد ک ان
ــک  ــات آکادمی ــواص مطالع ــن خ از ای

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص

مهمترین خواص درمانی بابونه :
رفــع   : گوارشــی  خــواص   -1
اسپاســم  ضــد  ـ  ســوء هاضمه 

ــت  ــده ـ تقوی ــت مع ــی ـ تقوی گوارش
اشــتها ـ ضــد نفــخ و بادشــکن ـ 
رفــع اســهال عصبــی ، جلوگیــری 
درمــان  کمــک  ـ  معــده  زخــم  از 
کمــک  ـ  غذایــی  مســمومیت های 
ــان ورم  ــده ـ درم ــم مع ــان زخ درم

کبــد و طحــال
2- خــواص مغــزی بابونــه : تقویــت 
حافظــه ـ تقویــت اعصــاب و مغــز ـ 
آرام بخــش ـ ضــد میگــرن ـ خــواب 
آور ـ ضــد اضطــراب ـ ضــد بیقراری 
ـ درمــان ســرگیجه ـ کمــک درمــان 

ــرع ــی و ص ــنج های عصب تش
 : عروقــی  و  قلبــی  خــواص   -۳
کاهنــده  ـ  عــروق  کننــده  گشــاد 
ــون  ــده خ ــق کنن ــون ـ رقی ــار خ فش

ــی ــم خون ک ــان  ــــ درم
ــاب  ــد الته ــتی : ض ــواص پوس ۴- خ
کورتون هــا  هماننــد  کــه  پوســتی 
ــی عــوارض آن هــا  ــد ول عمــل  هاکن
ــا ـ  ــان اگزم ــع و درم ــدارد ـ رف را ن
کمــک درمــان جــوش غــرور و آکنــه 
ـ  پوســت  قرمــزی  و  ورم  ضــد  ـ 
ــدی  ــای جل ــده زخم ه ــرف کنن برط
ــده  ـ ترمیــم ســوختگی ـ تقویــت کنن
پوســت ـ تنــگ کننــده منافــذ پوســت 
ـ  پوســت  کننــده  عفونــی  ـ ضــد 

کنتــرل عفونت هــای پوســتی

مضرات
بایــد توجــه داشــت کــه بــر خــاف 
ــز  ــی نی ــان داروی ــه گیاه تصــور عام
دارای  داروهــای شــیمیایی  ماننــد 
ــم  ــه ه ــه بابون ــتند ک ــی هس عوارض

ــت. ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع از ای
دوز  در  گیــاه  ایــن  مصــرف 
خــواب  باعــث  زیــاد  هاتوانــد 
ــا اســتفراغ شــود. آلودگــی شــدید ب
ــد  ــراد  هاتوان ــی از اف ــه در بعض بابون
ــیت  ــا حساس ــا ی ــروز اگزم ــث ب باع

چش هاشــود.
عمــل  مــورد  بایــد  کــه  افــرادی 
جراحــی قــرار گیرنــد بــه دلیــل 
بــا  گیــاه  ایــن  تداخــل  احتمــال 
ــه  ــد دو هفت ــی، بای ــای بیهوش داروه
قبــل از عمــل جراحــی مصــرف ایــن 

گیــاه را متوقــف کننــد.
بــه دلیــل اینکــه بابونــه بــا داروهایــی 
آنتــی  بخش هــا،  آرام  مثــل 
ــی  ــپرین ها و دارو های ــا، اس پاکت ه
ــل دارد،  ــن تداخ ــواده ایبوپروف از خان
در صــورت مصــرف منظــم هــر گونــه 
ــا  ــاه ب ــن گی ــرف ای ــل از مص دارو قب

ــد. ــورت کنی ــود مش ــک خ پزش
ــاردار و  ــان ب ــه زن ــه ب ــرف بابون مص

ــود. ــه ن هاش ــیرده توصی ش

خاستگاه بابونه
بو هامنطقــه  گیاهــان  از  بابونــه 
ــی منشــاء آن را در  ــوده ول ــه ب مدیتران
آســیای صغیــر گــزارش کرده انــد. 
پراکندگــی  امــروزه  گیــاه  ایــن 
وســیعی در اروپــا، آســیای غربــی، 
ــمالی  ــکای ش ــمالی آمری ــای ش آفریق
کــرده  پیــدا  اســترالیا  و جنوبــی و 
گونه هــای  نیــز  ایــران  در  اســت. 
در  ماتریکاریــکا  جنــس  مختلــف 
نقــاط مختلــف کشــور رشــد  هاکننــد. 
ــتان،  ــان، لرس ــاه در آذربایج ــن گی ای
صــورت  بــه  خوزســتان  فــارس، 
طبیعــی  هارویــد. همچنیــن ایــن گیــاه 
را در اطــراف تهــران و دماونــد  هاتوان 

ــت. یاف

منابع:
زرگری، علی، گیاهان دارویی، تهران: موسسه 

انتشارات و چاپ تهران، ۱۳۷۱، جلد سوم.
کتاب ۱۰۰ گیاه ۱۰۰۰ استفاده، نوشته ایوروشه، 

ترجمه مرضیه آزاد، چاپ اول، بهار ۱۳۶۹، انتشارات 
ناهید

حکیم خانه

الناز عبدالهی
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راهکار

چه باید کرد؟!

کارهایــی کــه بایــد در خانــه انجــام 
ــس از  ــردگی پ ــا افس ــا ب ــد ت دهی

ــد: ــه کنی ــان مقابل زایم
بــرای بیــرون رفتــن و ماقــات 
ــم  ــه منظ ــک برنام ــتانتان ی ــا دوس ب
ترتیــب دهیــد و از آنهــا بخواهیــد که 
بــه صــورت منظــم بــا شــما تمــاس 
ــه ماقــات شــما بیاینــد.  گرفتــه و ب
دور بــودن از جمــع مــی توانــد 
ــد مخصوصــا  ــر کن افســردگی را بدت
اگــر بــا اســترس بــزرگ کــردن یک 

ــراه باشــد. ــز هم ــوزاد نی ن
رژیــم غذایــی متعادل داشــته باشــید. 
اگــر اشــتهایتان کم اســت مــی توانید 
ــان وعــده هــای  در طــول روز از می
ســبک اســتفاده کنیــد. مــی توانیــد از 
پزشــکتان بخواهیــد کــه در صــورت 
ــای  ــل ه ــما مکم ــرای ش ــزوم ب ل

ــد. ــز کن ــی تجوی غذای
ورزش منظــم روزانــه داشــته باشــید 
بــه عنــوان مثــال در فضــای بــاز قدم 
بزنیــد. ورزش بــه شــما کمــک مــی 
کنــد کــه خلــق و خــوی شــما بهتــر 

شــده و ســرحال شــوید.
امــکان دارد در  تــا جایــی کــه 
قــرار  خورشــید  نــور  معــرض 
بگیریــد. پــرده هــای خانــه را کنــار 
بزنیــد و تــا جایــی کــه امــکان دارد 
در طــول روز از خانــه بیــرون بروید.
ــه غــذا و ســایر کارهــای  ــرای تهی ب
ــای  ــا اعض ــتان و ی ــه، از دوس خان
خانــواده و همســرتان کمــک بگیرید. 
دوســتان و اعضــای خانــواده معموال 
از کمــک کــردن بــه شــما خوشــحال 

مــی شــوند.
خوددرمانــی ممنــوع، از مصــرف 
مصــرف  همچنیــن  و  کافئیــن 
بهبــود  بــرای  دارو  خودســرانه 
ــد.  ــودداری کنی ــدا خ ــان اکی وضعیتت
اگــر عایمــی از افســردگی بعــد 
ــناس  ــه روان ش ــد ب ــان داری از زایم
مراجعــه کــرده و با ایشــان مشــورت 

ــد. کنی
بیــش از انــدازه کار نکنیــد. تــا 
ــتراحت  ــد اس ــی توانی ــه م ــی ک جای
کنیــد و بخوابیــد. خســتگی مــی 
ــان را  ــد از زایم ــد افســردگی بع توان

ــد. ــر کن بدت
ــت از  ــرای حمای ــی را ب ــر گروه اگ
ــد،  ــادر شــده ان ــازه م ــه ت کســانی ک
ــوید.  ــو ش ــید در آن عض ــی شناس م
ــه  ــی ک ــدازه کس ــه ان ــس ب ــچ ک هی
مثــل شــما تــازه مــادر شــده اســت 
نمــی توانــد حــال شــما را درک کنــد 

ــد. ــت کن ــما حمای و از ش
پتانســیل بــروز خشــونت هــای 
خانگــی زمانــی کــه زن خانه بــاردار 
ــوزاد  ــد ن ــد از تول ــا بع ــت و ی اس
افزایــش مــی یابــد. در صورتــی 
ــه شــما  ــه همســر شــما نســبت ب ک
ــا از  خشــونت اعمــال مــی کنــد و ی
ــی  ــی م ــتفاده عاطف ــوء اس ــما س ش
ــان  ــما و نوزادت ــه ش ــد ک ــد بدانی کن
ــر  ــز در خط ــمی نی ــاظ جس ــه لح ب
قــرار داریــد و ایــن برخــورد احتمال 
ــان  ــس از زایم ــردگِی پ ــروز افس ب
را در شــما افزایــش مــی دهــد. 
ــر  ــش از ه ــی بی ــن وضعیت در چنی
موقعیــت دیگــری شــما و نوزادتــان 
ــد.  ــت داری ــه کمــک و حمای ــاز ب نی
ــا  ــک و ی ــا پزش ــه ب ــن زمین در ای
ــواده مشــورت کنید. روانشــناس خان

ذره بین

شناخت  و عالیم افسردگی پس از زایمان 

با هم می آیند!
زا  تــازه  قدیمی هــا می گفتنــد »زن 
ــون  ــه چ ــا بمون ــه تنه ــو خون ــد ت نبای
ــازه  ــا »زن ت ــاد ســراغش« ی ــرس می ت
ــیاه  ــه س ــت ب ــا ده روز دس ــد ت زا نبای
ــا  ــه چــون ضعــف داره«؛ ام ســفید بزن
ــم  ــه علمی ه ــا ریش ــن باوره ــا ای آی

ــد؟! دارن

همــه ایــن باورهــا بــه افســردگی پــس 
از  زایمــان بــر می گــردد. بــا ایــن کــه 
ــم و شــناخت درســتی  در گذشــته عل
از افســردگی پــس از زایمان نداشــت، 
بعضــی نــکات را در مــورد خانــم 

ــد. ــت می کردن ــرده رعای ــان ک زایم
افســردگی بعــد از زایمــان بــا احســاس 
غــم و انــدوه بچــه دار شــدن متفــاوت 
اســت. احســاس غــم و انــدوه بچــه دار 
شــدن در بســیاری از زنــان در دو هفته 
می دهــد.  رخ  زایمــان  از  بعــد  اول 
ــدن  ــه دار ش ــدوه بچ ــم و ان ــس غ ح
اختــاالت  باعــث  اســت  ممکــن 
ــری  ــه و درگی ــی، گری ــواب، بدخلق خ
ــت  ــن اس ــود. ممک ــری ش ــدید فک ش
بــا  همزمــان  را  احســاس ها  ایــن 
ــه  ــی از بچ ــحالی ناش ــاس خوش احس
ــن  ــا ای ــید. ام ــته باش ــدن داش دار ش
احســاس غــم و انــدوه بعــد از بچــه دار 
شــدن معمــوال بعــد از دو هفتــه بهبــود 
ــد از  ــردگی بع ــم افس ــد. عای می یاب
زایمــان ممکــن اســت تــا ماه هــا بعــد 
ــته باشــد. ــز وجــود داش ــان نی از زایم

اختالت روانی پس از زایمان 
اختــات روان پزشــکی متعاقــب زایمان 

ــواع متعددی هســتند: دارای ان
* اندوه مادری )اندوه زایمان(

* روان پریشی پسازایمانی
* سایر اختاالت افسردگی

اندوه مادری 
بیــن یــک دوم تــا دو ســوم زنانــی 
ــا  ــه دنی ــی را ب ــوزاد طبیع ــک ن ــه ی ک

از  کوتاهــی  دوره  دچــار  می آورنــد 
ــق،  ــی خل ــی ثبات ــری، ب ــک پذی تحری
ــوند  ــتن می ش ــر و گریس ــفتگی تفک آش
ــی  ــی ثبات ــم  ب ــن عای ــان ای ــه از می ک
ایــن  تمــام  اســت.  بارزتــر  خلــق 
ــس  ــارم پ ــوم و چه ــم در روز س عای
از زایمــان بــه اوج خــود می رســند. 
ــه بیمــار و همســر وی اطمینــان  بایــد ب
ــا  ــت ب ــایع و گذراس ــت ش ــه وضعی ک
ــه  ــن دوره ب ــداری ای ــت و دل کمی محب

خوبــی پــاک می شــود.

روان پریشی پسازایمانی 
روان پریشــی پســازایمانی تقریبــا در 
یــک مــورد از هــر 5۰۰ زایمان مشــاهده 
ــان اول زا  ــت در زن ــن حال ــود. ای می ش
شــایع تــر اســت  و همچنیــن در زنانــی 
ــکی  ــاالت روان پزش ــا از اخت ــه قب ک
می بردنــد  رنــج  شــدید  و  عمــده 

ــی  ــابقه خانوادگ ــی دارای س ــز زنان نی
ــیوع  ــا ش ــکی ب ــاالت روان پزش اخت
بیشــتری مشــاهده می شــود. شــیوع 
ــال  ــه دنب ــازایمانی ب ــی پس روان پریش
افزایــش  دار  عارضــه  زایمان هــای 

نمی یابــد.

افســردگی  اختــالالت  ســایر 
نی  یما ا ز پســا

اختــاالت افســردگی بــا شــدت خفیــف 
ــر از روان  ــایع ت ــیار ش ــط بس و متوس
ــتند و در1۰  ــازایمانی هس ــی پس پریش
ــازه وضــع  ــه ت ــی ک ــا 15درصــد زنان ت
ــد رخ می دهنــد. میــزان  حمــل کــرده ان
شــیوع آن در جمعیــت عمومی زنــان 
جــوان دارد. خســتگی تحریــک پذیــری 
و اضطــراب غالبــا بارزتــر از افســردگی 
خلقــی هســتند و همچنیــن ممکن اســت 
عایــم فوبیــک آشــکاری وجود داشــته 

ــاالت  ــن اخت ــده ای ــل عم ــند. عل باش
روان  ســازگاری های  از  عبارتنــد 
ــوزاد  ــد ن ــس از تول ــناختی  الزم پ ش
ــه  ــی ک ــختی کارهای ــی  و س ــم خواب ک
ــام  ــوزاد انج ــت از ن ــت مراقب ــه جه ب
می شــوند. برخــی از ایــن زنــان ســابقه  
ــی  ــد و بعض ــی دارن ــای روان بیماری ه
ــر تنشــی  ــز حــوادث اســترس زا و پ نی
ــال  ــروع اخت ــان ش ــی زم را در نزدیک

ــد. ــرده ان ــه ک تجرب
ــد  ــت بع ــن اس ــادر، ممک ــواردی ن در م
ــدیدی  ــوع ش ــه ن ــخص ب ــان ش از زایم
از افســردگی بعــد از زایمــان کــه بــه آن 
ــه می شــود  ــد از زایمــان گفت ــون بع جن
ــی  دچــار شــود. او ممکــن اســت اعمال
عجیــب و غریب انجــام دهــد، چیزهایی 
ــد  ــا بشــنود کــه وجــود ندارن ببینــد و ی
ــوزاد  ــود و ن ــرای خ ــر ب ــک خط و ی
محســوب شــود. ایــن حالت یــک حالت 
اورژانســی بــوده زیــرا ممکــن اســت بــه 
مــرور بدتــر شــده و بــه خطــری بــرای 
خــود بیمــار و یــا دیگــران بــدل شــود.

ــد از  ــان افســردگی بع ــرای درم ــدام ب اق
ــه  ــر چ ــت. ه ــم اس ــیار مه ــان بس زایم
ــد از  ــردگی بع ــان افس ــر درم ــریع ت س
زایمــان آغــاز شــود، افســردگی ســریع 
تــر بهبــود می یابــد و می توانیــد از 

ــد.  ــذت ببری ــدنتان ل ــه دار ش بچ

علل افسردگی بعد از زایمان
بــه نظــر می رســد کــه افســردگی 
ــرات در  ــت تغیی ــه عل ــان ب ــد از زایم بع
ــارداری  ــد از ب ــا بع ــطوح هورمون ه س
زنــی  هــر  می آیــد.  وجــود  بــه 
می توانــد بــه افســردگی بعــد از زایمــان 
ــد  ــاری می توان ــن بیم ــود و ای ــا ش مبت
بعــد از ســقط جنیــن و مــرده زایــی نیــز 
ــال  ــر احتم ــوارد زی ــد. در م ــروز کن ب
بیشــتری بــرای ابتــا بــه افســردگی بعــد 

ــود دارد: ــان وج از زایم
ــا  ــردگی و ی ــاری افس ــا بیم ــما قب ش
ــه  ــان را تجرب ــس از زایم ــردگی پ افس

ــید. ــرده باش ک
شــما از حمایــت ضعیفــی از طــرف 
همســر، خانــواده و یــا دوســتانتان 

باشــید. برخــوردار 
یــا  و  باشــد  بیمــار  شــما  نــوزاد 
ــک  ــدت )کولی ــی م ــای طوالن گریه ه

باشــد. داشــته  شــیرخواران( 
اســترس بســیار زیــادی در زندگی شــما 

وجود داشــته باشــد.
ــال  ــواده شــما ســابقه اخت اگــر در خان
دو قطبــی وجــود داشــته باشــد، احتمــال 
ابتــای شــما بــه جنــون پــس از زایمان 

ــود. ــتر می ش بیش

عالیم افسردگی پس از زایمان
ــردگی  ــاری افس ــه بیم ــه ب ــخصی ک ش
می شــود  دچــار  زایمــان  از  پــس 
ممکــن اســت عایمی شــبیه بــه مــوارد 

ــد: ــته باش ــر داش زی
احســاس غــم و انــدوه، نــا امیــدی 
و پوچــی. ایــن احســاس در برخــی 
ــورت  ــه ص ــت ب ــن اس ــان ممک از زن

اضطــراب باشــد.
لذت نبردن از کارهای روزمره

ــاال  ــنگی و احتم ــاس گرس ــدم احس ع
ــن  ــوارد ای ــی م ــش وزن )در برخ کاه

حالــت برعکــس بــوده و ایــن احســاس 
بــه صــورت گرســنگی بیــش از حــد و 

ــد.( ــروز می کن ــش وزن ب افزای
و  خســتگی  و  خــواب  مشــکات 

پذیــری تحریــک 
عدم توانایی در تمرکز کردن

ــن و  ــم ممکــن اســت در اولی ــن عای ای
ــروز  ــس از زایمــان ب ــن روز پ ــا دومی ی
کننــد و یــا ممکــن اســت بعــد از اتمــام 
ــد از  ــدوه بع ــم و ان ــاس غ ــم احس عای
بچــه دار شــدن کــه دو هفتــه بــه طــول 

ــد. ــروز کن ــد، ب می انجام
شــخصی کــه بــه جنــون پــس از 
ممکــن  می شــود  مبتــا  بــارداری 
ــوزادش  ــه از ن ــد ک ــاس کن ــت احس اس
دور نگــه داشــته شــده اســت و یــا 
ــی  ــا چیزهای ــنود و ی ــی را بش صداهای
ــد. برخــی از  ــه وجــود ندارن ــد ک را ببین
زنــان مبتــا بــه بیمــاری افســردگی بعــد 
از زایمــان، ممکــن اســت بــه خودکشــی 
و یــا آســیب رســاندن بــه نوزادشــان نیز 
فکــر کننــد امــا افــراد مبتــا بــه جنــون 
ــس  ــت ح ــن اس ــان ممک ــس از زایم پ

ــد. ــرده ان ــن کار را ک ــه ای ــد ک کنن
ــه ممکــن اســت  ــد ک اگــر فکــر می کنی
بــه خودتــان، نــوزاد و یــا کســی 
ــه  ــه ب ــد بافاصل ــیب بزنی ــر آس دیگ
ــا مرکــز  پزشــک مراجعــه کنیــد و یــا ب
فوریت هــای پزشــکی تمــاس بگیریــد.

از  پــس  افســردگی  تشــخیص 
زایمــان

در صــورت مشــاهده عایــم افســردگی 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــان ب ــد از زایم بع
کنیــد. پزشــک پــس از انجــام معاینــات 
ــم  ــورد عای ــواالتی را در م ــی، س بالین
ــن بیمــاری از شــما خواهــد پرســید. ای
ــم و  ــم غ ــام عای ــورد تم ــا در م حتم
انــدوه بعــد از زایمانــی کــه تجربــه 
بــه  می کنیــد  یــا  و  ایــد  کــرده 
پزشــکتان توضیــح بدهیــد. پزشــک 
شــما تمــام احســاس های شــما را 
ــکل  ــد مش ــا بتوان ــد ت ــری می کن پیگی
احتمالــی شــما را تشــخیص دهــد. 
همچنیــن تســت های غربالگــری ســاده 
ــازایمانی  ــردگی پس ــاس افس ــر مقی نظی
ــه  ــخیص ب ــرای تش ــز ب ــورگ نی ادینوب
موقــع نیــز توســط روان شناســان و روان 

پزشــکان  انجــام می شــود.

درمان افسردگی بعد از زایمان
ــه  ــان ب ــد از زایم ــردگی بع ــان افس درم
کمــک دارو هــای ضــد افســردگی و 
ــه  ــی ک ــود. زنان ــام می ش ــاوره انج مش
افســردگی بعــد از زایمــان آنهــا خفیــف 
ــا مشــاوره  اســت ممکــن اســت تنهــا ب
درمــان شــوند. امــا در بســیاری از موارد 
هــر دو روش مشــاوره و دارو هــای 
ضدافســردگی الزم می شــود. تصــور 
داروهــای  از  برخــی  کــه  می شــود 
ــه  ــه ب ــی ک ــرای مادران ــردگی ب ضدافس
نــوزاد شــیر خودشــان را می دهنــد، بــی 

ــد. ــر باش خط
بــرای اینکــه بتوانیــد ســریع تــر بهبــود 
ــب  ــی مناس ــم غذای ــا رژی ــد حتم بیابی
روز  هــر  باشــید،  داشــته  ســالم  و 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــد و ب ــی ورزش کنی کم
دوســتانتان  و  خانــواده  از  بخوابیــد. 
ــد. ــت کنن ــما حمای ــه از ش ــد ک بخواهی
ســعی کنیــد از ایــن قضیــه کــه شــما بــه 
ایــن بیمــاری مبتــا شــده ایــد نســبت 
ــته  ــدی نداش ــاس ب ــان احس ــه خودت ب
ــت  ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــید. ای باش
کــه شــما مــادر بــدی هســتید. بســیاری 
ــان  ــد از زایم ــردگی بع ــان از افس از زن
رنــج می برنــد. کمی زمــان می بــرد 
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــما ب ــا ش ام
ــد. ــود می یابی ــرور بهب ــه م ــی ب درمان

ــس از  ــردگی پ ــار افس ــما دچ ــر ش اگ
ــتید ــان هس زایم

ــر خــاف  افســردگی پــس از زایمــان ب
تصــور برخــی از افــراد، یــک بیمــاری و 

وضعیــت پزشــکی اســت نــه نشــانه 
بــا  زایمــان.  از  بعــد  از ضعــف  ای 
خودتــان و افــرادی کــه از شــما مراقبــت 
می کننــد صــادق باشــید. در مــورد 
مشــکلتان بــا آنهــا صحبــت کنیــد. 
شــما، پزشــکتان، خانــواده و دوســتانتان 
ــن  ــان ای ــرای درم ــم ب ــا ه ــد ب می توانی
بیمــاری یــک تیــم شــوید و همــکاری 

ــید. ــته باش داش

لیال معینی

روان شناس و مدرس دانشگاه
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نگاهی به استئوپروز و درمان آن

پوکی و دوستان...
تریــن  شــایع  از  یکــی  اســتئوپروز 
اســتخوانی  متابولیــک  بیماری هــای 
اســت کــه در آن تــوده اســتخوانی 
کاهــش و باعــث افزایــش ریســک 
ــن  ــود. ای ــتخوان می ش ــکنندگی اس ش
ــر  ــف ب ــورهای مختل ــاری در کش بیم
ــل  ــی، عوام ــم غذای ــوع رژی ــاس ن اس
محیطــی و وراثت شــیوع متفاوتــی دارد. 
اســتئوپروز بــه دو دســته اولیــه و ثانویــه 
ــوع  ــه در ن ــوند. ک ــدی می ش ــیم بن تقس
ــل  ــدن مث ــک ب ــد فیزیولوژی ــه رون اولی
ســالخوردگی )در هــر دو جنس( و کمبود 
هورمــون اســتروژن در اثــر یائســگی در 
ــه  ــوع ثانوی ــر هســتند و در ن ــان موث زن
علــل متفاوتــی ماننــد اســتفاده از بعضــی 
داروهــا مثــل گلوکوکورتیکوییدهــا و 
ــم  ــرف ک ــنج و مص ــای ضدتش داروه
کلســیم و ویتامیــنD، مصــرف بیــش از 
ــز  ــن نی ــکل و کافئی ــی ال ــد و طوالن ح
ــک  ــاظ فیزیولوژی ــرد. از لح ــاره ک اش
تــا حــدود ســن 2۰ ســالگی تــوده 
ــا  ــه  رشــد دارد ت ــد رو ب اســتخوانی رون
 Peak شــخص بــه مرحلــه فیزیولوژیــک
bone mass برســد کــه رســیدن فــرد 
ــتر  ــتخوانی بیش ــم اس ــر تراک ــه حداکث ب
وابســته بــه مســایل ژنتیکــی اســت. در 
رونــد رســیدن بــه ایــن مرحلــه مصــرف 
منظــم کلســیم و ویتامیــن D و حرکــت و 
ورزش و تنظیــم بــودن عملکرد سیســتم 
ــن  ــت. ای ــر اس ــیار موث ــن بس اندوکری
بیمــاری معــروف بــه بیمــاری خامــوش 
یــا بــدون عامــت بــوده و می توانــد در 
ــدم تشــخیص و پیشــگیری  صــورت ع
ــتگی های  ــث شکس ــان باع ــا درم و ی
مختلــف در سیســتم اســکلتی بــدن 
ــاری  ــن بیم ــخیص ای ــود. روش تش ش
اســتفاده از دســتگاه های Dxa بــوده کــه 
ــد  ــعه X-Ray می توان ــتفاده از اش ــا اس ب
میــزان تراکــم بافت اســتخوانی را نشــان 
دهــد. امــا چــه افــرادی بایــد ایــن روش 

ــد:  ــام دهن ــخیصی را انج تش
1- افراد باالی 6۰ سال

2- مــردان و زنــان بیــن ســنین 65 تــا 
55 ســال بــا عوامــل خطرســاز اعــام 

شــده فــوق
۳- زنــان بــا ســن یائســگی کمتــر از 1۰ 
ســال همــراه یــا بــدون عوامل خطرســاز 
بــاال و خانم هایــی کــه تحــت هورمــون 

درمانــی جایگزیــن نبــوده اند.
ــواهدی دال  ــت آوردن ش ــه دس ۴- ب
رادیوگرافی هــای  در  اســتئوپنی  بــر 

ــف  مختل
ــکیلوز و  ــا اس ــوز و ی ــروز کیف 5- ب
ــال های  ــه س ــبت ب ــد نس ــش ق کاه

ــی ــوم زندگ ــه س ده
6- ســابقه شکســتگی اســتخوان در 

ــار بیم
ــر  ــای موث ــرف داروه ــابقه مص 7- س
ــل داروهــای  در ایجــاد اســتئوپروز مث

ــنج ضدتش
۸- هایپرپاراتیروئیدی اولیه

9- کاهــش وزن بیمــار نســبت بــه وزن 
دوران جوانــی در حــدود 1۰درصــد و 
یــا رســیدن BMI بــه عــدد پاییــن تــر 

از 19 
بیماری هایــی  همزمانــی   -1۰
دیابــت  مانند هایپرتیروئیــدی، 
روماتوئیــد،  آرتریــت  یــک،  نــوع 
اســتئوآرتریت، هیپوگنادیســم، ســندرم 
ســوء  ســندرم های  و  کوشــینگ 

جــذب
دخــــانیات  انــواع  مصــرف   -11

ســیگار علــی الــــخصوص 
عوامــل  وجــود  صــورت  در   -12
خطرســاز فــوق آزمایشــات زیــر نیــز 

ــرد: ــام گی ــد انج بای
CBC – ESR – Cr – Ca – P- SGOT – SGPT 
– ALKP
25OHVITD-3T-3T-4TSH-T3U

بــودن  مثبــت  صــورت  در   -1۳
تشــخیص ایــن بیمــاری مرحلــه درمان 
ــه  ــود ک ــروع می ش ــگیری ش ــا پیش ی
ــی و  ــان غیرداروی ــته درم ــه دو دس ب
درمــان دارویــی تقســیم می گــردد:

الف: درمان های غیر دارویی 
1- تامیــن کلســیم بــدن از طریــق 
مصــرف لبنیــات مثــل شــیر و ماســت 

ــا  ــدود 1۰۰۰ت ــدار ح ــه مق ــر ب و پنی
کــه  روز  در  گــرم  میلــی   15۰۰
ــتگی های  ــار شکس ــه دچ ــی ک بیماران
شــدید مثــل شکســتگی لگــن ناشــی از 
ــری و  ــد کال ــد بای اســتئوپروز شــده ان
پروتئیــن مناســب نیــز از طریــق تغذیــه 

ــد. ــت نماین دریاف
2- تامیــن ویتامیــن D از مــواد غذایــی و 

ــید نور خورش

ب: درمــان دارویــی و اســتفاده از 
مکمل هــا

1- مکمل های دارویی و غذایی
1- TAB OR CAP.CALCIUM 
CARBONATE 500MG
2- TAB OR CAP.CALCIUM +VIT 
D500 3MG200+MG OR 400MG
3- CAP.VIT D50000 3IU
4- CAP.CALCITRIOL 
(ROCALTROL)®  25/0 MCG
5- SOY ISOFLAVONES-TAB OR 
CAP
6- MAGNESIUM – EFF TAB  OR  
SACHET

2- تجویز دارو:

1- ویتامین D تزریقی: 
1- AMP.VIT D300000   3 IU

2- گروه دارویی بیس فسفونات ها:
1- TAB.ALENDRONATE 10mg 35mg 
70mg
2- TAB.RISEDRONATE        5mg     
35mg
3- TAB.ALENDRONIC 
ACID+COLE CALICIFEROL 
70mg70+mcg - 70mg140+mcg 
4- IBANDRONATE    5/2MG  -  
150MG
5- TAB.RISEDRONATE  35mg+TAB.
CALCIUM CARBONATE  1250mg 

(pack:24+4tab)
مدوالتورهــای  ســوم  گــروه   -۳
اســتروژن: گیرنده هــای  انتخابــی 

)درخانم هــا پــس از شــروع دوران 
ــگی( یائس

1- TAB.RALOXIFENE   60mg
ــی جایگزیــن در  ۴– هورمــون درمان

HRT خانم هــا  
1- TAB.CONJUGATED  
ESTROGEN   625/0mg
2- TAB.ESTRADIOL VALERATE   
2 – 1  mg
3- TAB.MEDROXY 
PROGESTRONE ACETATE 5mg

5- سایر داروها از سایر گروه ها                                                                                           
1- CALCITONIN NASALSPRAY 
SALMON.100IU/DOSE     200IU/
DOSE   INJ.100IU/ML  -    50IU/ML
2- AMP.TERIPARATIDE(FORTEO) 
250mcg  -  750mcg    

) PHT هورمون پاراتیروئید انسانی(
3- AMP.ZOLEDRONIC ACID    4mg

منابع:
1- Harrisons  Internal Medicine 
(Rheumatology)   2012
2- Text Book Summary Of Orthopaedics   
2014
3- Step By Step Treatment Of 
Endocrine Disease  2014
4- WWW.Fdo.ir
5- WWW.Fdo.behdasht.gov.ir
6- WWW.Drug.com
7- WWW.Drugstore.com
8- Martindale   2014

۹- اطالعات مکمل های غذایی و رژیمی و دارویی 
ایران   ۱۳۹۰

۱۰- ریز مغذی ها در سالمت و بیماری ۱۳8۶

 تجویز

دكتر محمدرضا نیسیان

فارماكولوژیست
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مراحل بررسی ایمنی دارو پیش از تولید انبوه

چهار مرحله اساسی
ــه  ــور ک ــی همانط ــاده داروی ــک م ی
نشــان  خــود  از  درمانــی  اثــرات 
ــرات  ــت دارای اث ــن اس ــد، ممک می ده
ــد.  ــز باش ــمی دیگری نی ــرب و س مخ
بــرای اطمینــان از ایمنــی کاربــرد 
دارو در انســان ترکیبــات شناســایی 
ــه آزمــون  ــد از چهــار مرحل شــده، بای

ــد. ــت بگذرن ــا موفقی ــی، ب و بررس

مرحله اول 
ــودن و ســمیت دارو  آزمــون بی خطــر ب
ــت. در  ــی آن اس ــرد بالین ــل از کارب قب
ایــن مرحلــه کــه 2 تــا ۳ ســال بــه طول 
ــوران  ــرات دارو روی جان ــد اث می انجام
ــاردار  ــوران ب ــی جان ــف و جنین مختل
ســعی  امــروزه  می شــود.  بررســی 
ــی  ــت بافت ــیوه های کش ــود از ش می ش
و نمونه ســازی رایانــه ای بــرای کاهــش 
کاربــرد جانــوران آزمایشــگاهی در 
ــی  ــود، .ول ــتفاده ش ــه اس ــن مرحل ای
ــها  ــن روش ــده ای ــی کنن ارزش پیش بین
ــون  ــوز بســیار محــدود اســت. آزم هن
ــر  ــه ازای ه ــی ب ــش بالین ــمیت پی س
ــازار  ــه ب ــق عرضــه شــده ب داروی موف
ــه طــور متوســط حــدود ۴1 میلیــون  ب
دالر خــرج بــر مــی دارد و ممکــن 
ــت  ــه دس ــات ب ــل اطاع ــت تحلی اس
ــر  ــرد. اگ ــان بب ــال زم ــا 5 س ــده ت آم
ــن  ــات و جنی ــی در حیوان ــاده داروی م
ــد، وارد  ــان نده ــوئی نش ــر س ــا اث آنه

ــود. ــدی می ش ــه بع مرحل

مرحله دوم 
ــی دارو در انســان اســت  ــه ارزیاب مرحل
ــدن  ــت دارو در ب ــی آن سرنوش ــه ط ک
ــر  ــدن ب ــر ب ــب و اث ــالم داوطل ــراد س اف
ــی  ــورد بررس ــک( م دارو )فارماکوکینتی
قــرار می گیــرد. ایــن مرحلــه نیــز 
ممکــن اســت حــدود 2 ســال بــه 
ــبب  ــه س ــوال ب ــد و معم ــور بیانجام ط
مــورد  در  ســخت  قوانیــن  وجــود 

ــان  ــد روی انس ــای جدی ــون داروه آزم
در کشــورهای پیشــرفته، با دشــواریهای 
خاصــی مواجــه اســت. اگــر دارو در این 
مرحلــه نیــز بــا مشــکل خاصــی مواجه 
ــد. ــوم راه می یاب ــه س ــه مرحل ــود، ب نش

 مرحله سوم 
ایــن مرحلــه کــه ۳ تــا 5 ســال بــه طــول 
ــدودی  ــداد مع ــه تع ــد، دارو ب می انجام
ــرات آن  ــا اث ــود ت ــاران داده می ش از بیم
روی بیمــاری در انســان مشــخص شــود. 
در صورتــی کــه دارو در ایــن مرحلــه نیز 
نتایــج مطلوبــی بــه دســت دهــد، مجــوز 
ورود بــه بــازار را دریافــت خواهــد کرد و 
در ســطح وســیع عرضــه می شــود. از این 
ــا  ــارم ی ــون چه ــه آزم ــس دارو در بوت پ
مرحلــه پــس از فــروش قــرار می گیــرد.

مرحله چهارم 
ــا  ــل نژاده ــه عکس العم ــن مرحل در ای
و گروههــای مختلــف جمعیتــی در 
قــرار  ارزیابــی  مــورد  دارو  برابــر 
می گیــرد و متخصصــان پزشــکی در 
سراســر دنیــا در صــورت مشــاهده هــر 
ــازمان  ــه س ــه ای آن را ب ــه عارض گون
ــد.  ــزارش می دهن ــی گ ــت جهان بهداش
داده  تشــخیص  مضــر  صــورت  در 
ــطح  ــرعت آن را از س ــدن دارو، بس ش
ــد.  ــع آوری می کنن ــی جم ــازار داروی ب
ــن  ــاله از بی ــه س ــاس هم ــن اس ــر ای ب
ــرات  ــه دارای اث ــی ک ــات مختلف ترکیب
ــه  ــر مرحل ــند، در ه ــی می باش درمان
تعــداد زیــادی از انهــا بــه دالیــل 
ــه پژوهــش خــارج  ــف از گردون مختل
ــدی  ــه بع ــه مرحل ــوند و از ادام می ش

همچنیــن  می ماننــد.  بــاز  تحقیــق 
مشــخص  بــا  بســیاری  داروهــای 
ــس از  ــا، پ ــوء آنه ــرات س ــدن اث ش
ــای  ــت داروه ــیع از فهرس ــع وس توزی
ــای  ــوند و داروه ــذف می ش ــج ح رای
شــرف  در  همــواره  نیــز  متعــددی 
ــرای مثــال می تــوان  حــذف هســتند، ب
ــن  ــا نوارلژی ــرون ی ــه داروی دی پی ب
ــوارض  ــل ع ــه دلی ــه ب ــرد ک ــاره ک اش
دیگــر  امــروزه  شــدید،  خونــی 

ــدارد. ــردی ن کارب
 بــه ایــن ترتیــب تخمیــن زده می شــود 
ــد  ــر داروی جدی ــه ه ــرای عرض ــه ب ک
ــزار  ــا ده ه ــج ت ــدود پن ــازار ح ــه ب ب
ــی  ــاخته و بررس ــد س ــول جدی مولک
ــر 2۴۰  ــغ ب ــه ای بال ــوند و هزین می ش

میلیــون دالر صــرف می گــردد.

اثــرات  و  جانبــی  عــوارض 
داروهــا ناخواســته 

بــا وجــود مراحــل متعــدد و موشــکافانه 
بررســی ایمنــی کاربــرد مــواد دارویــی و 
ــرای  ــت مجــوز ب ــن ســخت دریاف قوانی
تولیــد و توزیــع گســترده، داروهــا عــاری 
ــرات ناخواســته نیســتند. برخــی از  از اث
ــری  ــرات کمت ــه خط ــوارض ک ــن ع ای
دارند ناشــی از گســترش و تشــدید اثرات 
ــل  ــند و قاب ــده دارو می باش ــناخته ش ش
ــر  ــروه دیگ ــی گ ــتند، ول ــی هس پیش بین
ــه  ــه دارو ب ــی ک ــا زمان ــت ت ــن اس ممک
طــور گســترده و بــه مــدت طوالنــی وارد 
بــازار دارویــی نگردیده اســت، شناســایی 
نشــوند. ایــن گــروه از اثــرات خطرناکترند 
و بنابرایــن آگاهــی از آنهــا برای پزشــک 
اهمیــت دارد. برخــی از واکنشــهای ایــن 
ــیت زا(  ــک )حساس ــه آلرژی ــروه جنب گ
ــه  ــه ب ــز ک ــر نی ــی دیگ ــد و برخ دارن
واکنــش ایدیوســنکراتیک موســومند، 
دارای ریشــه های وراثتــی می باشــند.

ــر  ــه ه ــاح ب ــنکرازی در اصط  ایدیوس
ــادی  ــر ع ــری غی ــش پذی ــه واکن گون
ــل  ــه عوام ــا منشــا ژنتیکــی نســبت ب ب
ایــن  می شــود.  اطــاق  شــیمیایی 
ــورت  ــه ص ــت ب ــن اس ــها ممک واکنش
گاه  و  شــدید  بســیار  حساســیتهای 
ــه دوزهــای اندکــی از  ــار نســبت ب مرگب
یــک دارو و یــا عــدم پاســخدهی حتــی 
نســبت بــه دوزهــای بســیار بــاالی دارو 
ــرای مثــال حــدود 1۰  آشــکار شــوند. ب
ــر  ــر اث ــردان سیاهپوســت ب درصــد از م
ــز  ــام گلوک ــه ن ــص ژنتیکــی آنزیمی ب نق
ــا  ــاز )G6PD( ب ــفات دهیدروژن 6- فس
دریافــت داروی پریماکیــن دچــار نابودی 
ــی  ــم خون ــز و ک ــای قرم ــدید گلبوله ش
می شــوند.  آن  از  حاصــل  خطرنــاک 
ــل  ــه دلی ــراد ب ــی از اف ــل گروه در مقاب
ــی  ــای داروی ــاف ژنتیکــی گیرنده ه اخت
خــود، نســبت بــه عملکــرد ضــد انعقادی 

ــد. ــت دارن ــن مقاوم داروی وارفاری

نگاه

دارد  قصــد  دارو  نویــن  نشــریه 
ــای  ــنهادها و انتقاده ــرات، پیش نظ
ــان  ــوی مخاطب ــده از س ــرح ش مط
ــس  ــتون منعک ــن س ــود را در ای خ
کنــد تــا بــه صــورت مســتقیم 
هــای  راهنمایــی  از  بتوانیــم 
بکنیــم.   اســتفاده  مخاطبــان 
ــورت  ــده در ص ــه ش ــای ارای نظره
ــام در  ــر ن ــا ذک ــتنده ب ــل فرس تمای
ــر  ــد. منتظ ــد ش ــتون درج خواه س
راهنمایــی هــای شــما هســتیم.

1- ف.رضی پور/ داروساز:
بــه طــور کلــی نشــریه خــوب 
ــد در  ــرم بای ــه نظ ــی ب ــت ول اس
مــورد داروهــای بــه روز بیشــتر کار 
ــراری  ــات تک ــه موضوع ــود و ب ش

ــود. ــه ش ــر پرداخت کمت

2- م.معماریان/ پزشک عمومی
نشــریه  بــه ســابقه  بــا توجــه 
مطالــب آن از همــه نظــر عالــی 

اســت.

۳- ص.هاشمی/ کلیه
معرفــی داروهــای جدیــد از بخــش 
هــای مفیــد نشــریه اســت. بــه ایــن 
ترتیــب مــی توانیــم متوجــه شــویم 
چــه داروهایــی بــه بــازار وارد 
شــده ولــی بــه نظــر مــی رســد مــی 
ــی  ــر داروی ــاالت برت ــوان از مق ت

ــرد. ــز در نشــریه اســتفاده ک نی

۴- ع.یحیوی/ داخلی    
از همه نظر بسیار عالی است.

5- الف. شاملو/ داخلی
ــی  ــه معرف ــی ک ــار داروهای در کن
ــک  ــوان از ی ــی ت ــوند م ــی ش م
ــا  ــرد ت ــتفاده ک ــی اس ــه تکمیل مقال
ــن داروهــا  ــا ای ــان بیشــتر ب مخاطب

ــوند. ــنا ش آش

دكتر مهنوش محمدی

داروساز



دریاچه کومو ایتالیا

2 شب دریاچه Como در نزدیکی میالن، 4 شب ترنیف )جزایر قناری(، 2 شب میالن

2 شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه در کنار دریاچه como )مرز سوییس و ایتالیا(

All Inclusive 4 شب اقامت در ترنیف هتل

2 شب اقامت در مرکز میالن با صبحانه

خدمات تور

ترانسفرهای فرودگاهی | پرواز بین میالن و ترنیف | گشت شهری در میالن

بلیت منایشگاه اکسپو | خدمات ویزای شنگن | بیمه نامه مسافرتی

هر نفر 11.900.000 تومان در اتاق 2 تخته | هر نفر 14.900.000تومان در اتاق یک تخته

ستاره All 
inclusive

      تهران   خیابان شیراز جنوبی، ساختامن ونک پارک

                برج الوند، بال رشقی، طبقه اول، واحد 2 

021  -  88603734       تلفن   

021  -  88048004      فکس   

021 -42926 خط ویژه     

ویژه

پزشکان محرتم

ویزای شینگن   |   بلیط   |   هتل

پکیج ویژه

جزایر قناری

خبر
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نگاهی به یک کتاب

حرف های نگفته آقای روان شناس!

نمایشی برای وزیر

دکتــر سیدحســن قاضی زاده هاشــمی 
ــم در  ــش »چش ــای نمای ــه تماش ب
برابــر چشــم« بــه کارگردانــی نازنیــن 

ســهامی زاده نشســت. 
ایــن  پایــان  در  بهداشــت  وزیــر 
نمایــش کــه موضــوع آن بــا حــوادث 
اسیدپاشــی هــای اصفهــان در ارتبــاط 
و  انــدرکاران  دســت  از  اســت، 

ســازندگان آن قدردانــی کــرد.
وی گفــت: »نمایــش چشــم در برابــر 
چشــم، بــه تصویــر کشــیدن جنایتــی 
بــود کــه بــرای نخســتین یــا آخریــن 
ــداده اســت.  ــار در کشــور مــا رخ ن ب
متاســفانه وضعیــت فرهنگــی بخشــی 
ــه ســمت خشــونت  ــا ب ــه م از جامع
ــن  ــه ای ــی ک ــده در حال ــیده ش کش
رفتارهــا در فرهنــگ مــا بســیار 
ــان  ــدوارم ایرانی ــت و امی ــند اس ناپس
ــد و  ــق بورزن ــم عش ــه ه ــواره ب هم

ــند.« ــم باش ــتدار ه دوس
ــا  ــدوارم ب ــزود: »امی ــن اف وی همچنی
حمایــت همــه بویــژه اهالــی فرهنــگ 
و هنــر خشــونت از جامعــه زدوده 
ــدگان خشــونت  ــج دهن شــود و تروی
در جامعــه در رفتــار خــود تجدیدنظر 

کننــد.«
وزیــر بهداشــت، هنر بــه ویــژه تئاتر را 
از ابزارهــای آگاهی بخشــی در جامعه 
معرفــی کــرد و تاکیــد کــرد: »نمایــش 
چشــم در برابــر چشــم و کارهایــی از 
ــواب  ــا را از خ ــت، آدم ه ــن دس ای
غفلــت بیــدار و وجــدان انســان را بــه 
نوعــی هوشــیار مــی کنــد تــا بــه همه 
پلیــدی و زشــتی هــا پشــت کنــد.« 

ــکاوی کاســیک  ــی روان ــاب مبان کت
مقــاالت  از  اســت  ترجمــه ای 
ــد  ــان زیگمون ــناس نامی جه روانش
شــاهرخ  توســط  کــه  فرویــد 
ــه و  ــردآوری، ترجم ــان گ علیمرادی
ــت.  ــده اس ــاب ش ــازار کت ــی ب راه
کلــی  دوبخــش  در  کتــاب  ایــن 
تعاریــف  عمومــی و  موضوعــات 
موضوعــات  و  روانــکاوی  در 
ــن  ــژه تدوی ــوارد وی ــی و م تخصص
شــده بــه شــرح و توضیــح مباحــث 
ــکاوی و روان شناســی  ــف روان مختل

. د ز ا می پــرد
کتــاب  مقدمــه  در  علیمرادیــان 
اولیــه  می نویســد: آثــار اصیــل و 
بنیانگــذاران روانــکاوی بخصــوص 
مقــاالت و ســخنرانی های مکتــوب 
شــده آنــان از ایــن نظــر اهمیــت دارد 
ــش  ــک دان ــه اوال سرچشــمه های ی ک
ــانی  ــوم انس ــع در عل ــت جام و معرف
کــه  می دهــد  نشــان  مــا  بــه  را 
ــه  ــا زمان بســیاری از آموزه هــای آن ت
مــا کاربــرد دارد و ثانیــا خوانــدن 
آن  بنیــادی  و  اولیــه  اندیشــه های 
ــه  ــت ک ــوش عظیمی اس ــر ک نمایانگ
ــردن  ــی ک ــی و تجرب ــرای علم ــان ب آن
ــی در عصــر خــود  پرســش روان آدم
از فرویــد روان  بعــد  بکاربرده انــد. 
کاوان نئوفرویدیــن، در نیمــه دوم قــرن 
بیســتم مطالبــی را بــه آنــان افزودنــدو 
مطالبــی را زدودنــد ولــی اصــول 
و  پابرجاســت  اصولــی  همــوار  آن 
ــارا  ــع راه و روش م ــته های مرج نوش
در تحلیــل و در درمــان مشــخص 
مانــدگاری  رمــز  شــاید  می کنــد، 
روانــکاوی پــس از یــک قــرن از 
ــش  ــه دان ــدن آن در صحن ــد آم پدی
بشــری، ایــن حقیقــت اســت کــه 
ــه  ــکاه ب ــی در ن ــرد علم ــن رویک ای
و  خلــوص  نوعــی  آدمــی از  روان 
ــت برخــوردار اســت، دانشــی  صمیمی

ــه  ــاس درآمیخت ــا احس ــه ب ــت ک اس
اســت. گــزاره غیــر قابــل انــکار 
ــم در  ــر بخواهی ــه اگ ــت ک ــن اس چنی
ــد  ــم، بای ــه کنی ــو عرض راه وروش ن
اصــول انســانی گذشــته را شــناخته و 
ــپس از  ــو و س ــه ن ــم ب ــپس از قدی س
ــم،  ــت کنی ــدرن حرک ــه م ــیک ب کاس
ــم  ــیم. مفاهی ــرچمه بنوش آب را از س
روان درمانــی عمومــا و روانــکاوی 
کــه  مفاهیمی اســت  خصوصــا، 
ــن  ــت و بدی ــکل اس ــح آن مش توضی
جهــت درک زبــان آن بــرای خواننــده 
ــت،  ــکال نیس ــی از اش ــی خال معمول
معذالــک وقتــی کــه مــن نوشــته های 
ــوم  ــکاوی و عل دیگــر پیشــروان روان
بضاعــت  حــدود  تــا  را  انســانی 
ــدم  ــه ش ــردم متوج ــه ک ــم مطالع اندک
ــد و  ــته های فروی ــان نوش ــن آن در بی
ــات در  ــان ترین ادبی ــات او از آس ادبی
ــی  ــعی بلیغ ــت. او س ــن زمینه هاس ای
ــات  ــات و توضیح ــه کلم ــد ک می کن
ــراد  ــرای اف ــا ب ــرد ت ــکار بب ــاده ب س
و  باشــد  مفهــوم  متخصــص  غیــر 
ــرد داشــته باشــد  ــرای همــگان کارب ب
ــام  ــاب کوچکــی بن ــه در کت و از جمل
ــک(  ــر پزش ــراد غی ــکاوی و اف )روان
ــد. ــح می ده ــن کاررا توضی ــزوم ای ل

ــر در  ــه حاضــر اگ ــن در ترجم بنابرای
جایــی جمــات مقلــق و دشــوار 
بنظــر برســد ایــن گنــاه نویســنده 
مفهــوم  و  بلکــه موضــوع  نیســت 
ــه  ــی ک ــک کس ــت. بی ش ــکل اس مش
ــرای  ــادی دارد ب ــواد زی ــش و س دان
ــکار  منظــور خــود کلمــات دشــمار ب

. نمی بــرد
چــاپ اول کتــاب فــوق در ســال 
1۳9۴در 255 صفحــه و بــا شــمارگان 
ــزار  ــت 1۴ ه ــه قیم ــخه و ب 22۰ نس
ــمی در  ــط انتشارات هاش ــان توس توم
مباحــث  عاقمنــدان  اختیــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق روانشناس

بخشی از کتاب

»مدل رفت و آمد بازی دالی موشه«
ــاران  ــدد بیم ــمپتوم های متع ــد س فروی
ــه  ــتناد ب ــا اس ــک را ب نوروزتروماتی
وســواس اجبــار بــه تکــرار کــه یــک 
پدیــده طبیعــی دارای هــدف در انســان 
اســت تعریــف کــرد و توضیــح داد. او 
ــک ســال و  ــر کوچــک ی ــی دخت وقت
ــره ای  ــه قرق نیمــه را مشــاهده کــرد ک
ــده  ــزان ش ــخ آوی ــک ن ــه ی ــته ب بس
را تــکان می دهــد و از نوســان آن 
ــازی  ــد، ب احســاس خوشــحالی می کن
او را ایــن گونــه تعبیــر کــرد کــه 
ــت  ــد بدیوســیله غیب ــودک می خواه ک
 )Objet(و نیســتی یک شــیئی محبــوب
قرقره هــا  و  نــخ  کنــد،  تجربــه  را 
ســمبل وجــود مــادر او بــود کــه 

ــادی  ــه او ش ــد ب ــر می ش ــی ظاه وقت
می کــرد  غیبــت  وقتــی  مــی داد. 
ــرد  ــراب می ک ــاس اضط ــودک احس ک
وقتــی رجعــت می کــرد اضطــراب 
جــای خــودش را بــه خوشــحالی 
مــی داد. ایــن ســاختار روانــی انســان 
ــوع  ــاید در ن ــال ش ــی و اتص از جدای
ــه  ــت ک ــاختاری اس ــن س ــان اولی انس
ــرد  ــی شــکل می گی در درســتگاه روان
و در همــه فرهنگ هــا در کــودکان 
ــکار  ــان و آش ــازی پنه ــکل ب ــه ش ب
بــازی می شــود )بــازیfort-Da( در 
زبــان آلمانــی )Fort( بــه معنــی رفــت 
و )Da( بــه معنــی حاالســت. و در 
فرهنــگ فولکلــور فارســی بــازی 
)دالــی موشــه( گفتــه می شــود. از 
آنجــا کــه بــازی تفکــر کــودک اســت 
انجــام آن نقشــی اساســی در ســاخته 

شــدن شــخصیت دارد. حتــی خشــم و 
ــادر و  ــه از عــدم حضــور م ــی ک نفرت
ــودک  ــته ها در ک ــه خواس ــیدن ب نرس
بــازی  ایــن  در  می شــود،  ایجــاد 
تعدیــل  تکــراری شــده و ســپس 
بــا تکــرار  تنــش آن  می شــود. و 
ــه  ــن نظری ــود. ای ــه می ش ــازی تخلی ب
ــده  ــط ش ــوادث ضب ــرار ح ــه تک ک
ــکین  ــب تس ــی موج ــطح روان در س
ــدن  ــواب دی ــا و خ ــود، در روی می ش
ــن  ــا ای ــت ب ــده اس ــناخته ش ــز ش نی
تفــاوت کــه در خــواب )تکــرار( 
از  جانشــینی  رضایــت  بــرای 
نیازهایــی اســت کــه در بیــداری 
ــت.  ــده اس ــا نش ــده و ارض ــاکام ش ن
ــرار  ــک تک ــن در نوروزتروماتی ولیک
ــت  ــذت نیس ــه ل ــیدن ب ــرای رس ب
یــک  درد  و  رنــج  تکــرار  بلکــه 
حادثــه بــرای حــل و فصــل آن 
اســت. حادثــه ای کــه در گذشــته 
صدمــه زا بــوده اســت و اگرچــه 
تجربــه مجــدد آن حالتــی اســت کــه 
ناخوشــایند اســت ولــی علیرغــم 
تکــرار  را  آن  بیمــار  رنــج  و  درد 
ــوژی  ــاس پاتول ــن اس ــد و ای می کن
ــا  ــه م ــی ک ــت در حال ــوروز اس ن
ــه  ــن گون ــه ای ــم ک ــه می بین ــه عین ب
عملکــرد بخــش مــن  )Moi/Ego( را 
ــذت  ــارج از اصــل ل ــا خ در او دقیق
اســت چراکــه در اینجــا هیــچ ســائق 
تــا  نمی شــود  ارضــا  غریــزه  و 
ــخص  ــس ش ــار آورد پ ــه ب ــذت ب ل
ایــن  بــرای  چــه منافــع روانــی 
کار دارد؟ در حالــی کــه عملکــرد 
از  نوروزتروماتیــک خــارج  فــرد 
ــرار  ــه تک ــت او ب ــذت اس ــل ل اص
ــای  ــکل و بهانه ه ــه ش ــه ب آن حادث
مختلــف ادامــه می دهــد بنابرایــن 
ایــن تکــرار چیــزی اســت کــه 
کاری  و  لــذت(  اصــل  )مــاوراء 

ــت. ــن اس ــی و نمادی جبران

بسیار سفر باید...
»دنیــا مثــل یــک کتــاب اســت. اگــر فقــط در کشــور خــودت 
ــاب را  ــه از کت ــک صفح ــگار ی ــی ان ــفر نکن ــی و س باش

ــده ای« خوان
ایــن جملــه کنفوســیوس فیلســوف مشــهور چینــی پیــش از 
ــه مــکان هــای مختلــف و  میــاد، نشــان از اهمیــت ســفر ب
آشــنایی بــا فرهنــگ هــا و روش های متنــوع زندگــی دارد. به 
همیــن بهانــه قصــد داریــم تــا در بخــش گردشــگری نشــریه، 
هرجــا کــه حالــی و مجالــی بــود، به معرفی کشــورها، شــهرها 
و مــکان هــای دیدنــی دنیــا بپردازیــم. البتــه ســعی داریــم از 
معرفــی مناطــق زیبــای داخل ایــران نیــز غافل نمانیــم. مقصد 

ایــن شــماره مــا دریاچــه ای زیبــا در ایتالیاســت...

دریاچه کومو 
ایتالیــا به خاطــر ۴9 میلیــون گردشــگری که در ســال 2۰1۴ 
در آن ثبــت شــده بــه عنــوان پنجمیــن کشــور گردشــگری 
دنیــا مشــهور شــده اســت. ایــن کشــور در موقعیــت جنــوب 
اروپــا واقــع شــده کــه بــا یونانــی هــا بــه فرهنــگ آفرینــی 
مشــغول بــوده و کشــوری منحصــر بــه فــرد برپــا کــرده انــد 
کــه هــر ســاله تعــداد میلیونــی گردشــگر بــه خــود از آن هــا 

پذیرایــی مــی کنــد.
ایتالیــا را کشــور زیبایــی ها یــا زیبا شــهرت داده انــد. مذهب 
مــردم ایتالیــا اغلــب مســیحی کاتولیــک اســت. از نظــر آب و 
هوایــی هــم بایــد ایــن شــبه جزیــره را مدیترانــه ای و متنــوع 
ــا  ــات در برخــی جاه ــه در بســیاری از اوق ــرد ک ــرض ک ف
تابســتان گــرم و مایــم و زمســتان هــای ســرد و مرطــوب 

دارنــد.
چشــم انــدازی منحصــر بــه فــرد از تلفیق ســه عنصــر جذاب 
طبیعــی دریاچــه، کــوه وجنــگل ،دریاچــه کومــو را بــه یکــی 

از جــذاب تریــن نقــاط جنــوب ایتالیــا تبدیــل کرده اســت.

آرامــش وســکوت موجــود درایــن منطقــه بــه همــراه قایــق 
ســواری روی دریاچــه وهمچنیــن تفریحــات آبــی وگشــت 
وگــذار دردل طبیعــت زیبــای منطقــه فرصت بســیار مناســبی 
را بــرای تجدیــد قــوا ودریافــت انــرژی فــراوان از طبیعــت 

منطقــه بــرای گردشــگر فراهــم مــی کنــد.
ــه التیــن:  ــه ایتالیایــی: Lago di Como و ب دریاچــه کومــو )ب
ــود؛  ــناخته می ش ــز ش ــو نی ــام الری ــا ن ــه ب Lacus Larius ک
دریاچــه ای در لمبــاردی در شــمال ایتالیــا و در 25 کیلومتری 
میــان اســت کــه از تجمــع آب کوهســتان ها، رودخانــه آدا و 
ســایر رودهــا بــه وجــود آمده اســت. دریاچــه کومــو حــدوداً 
۴7 کیلومتــر طــول و تــا ۴ کیلومتــر عــرض دارد و مســاحت 
آن 1۴6 کیلومتــر مربــع و حداکثــر عمقــش ۴1۴ متــر اســت. 
ــه  ــا ب ــای گردشــگری ایتالی ــن دریاچــه یکــی از جاذبه ه ای
ــه  ــی از جمل ــای تفریح ــی رود و در آن فعالیت ه ــمار م ش

ــود. ــام می ش ــری انج ماهی گی
کومــو مرکــز شــهری بــه همیــن نــام ودرشــمال ایتالیــا ومرز 
ــن  ــراف ای ــتاهای اط ــد. روس ــی باش ــش م ــوییس و اتری س
ــای  ــت ه ــه جذابی ــمال آن ب ــپ درش ــه آل ــه ومنطق دریاچ

منطقــه مــی افزایــد.
ــه  ــان ک ــهر می ــو ازش ــری کوم ــه 25 کیلومت ــا فاصل ضمن
ــب  ــه قط ــپو ب ــگاه اکس ــل نمایش ــه دلی ــر ب ــال حاض درح
گردشــگری دنیــا تبدیــل شــده اســت نیــز فرصت مناســبی را 
بــرای بازدیــد از بزرگتریــن رویــداد ســال بــا بیبــش از یــک 
میلیــون متــر مربــع وســعت وحضــور بیــش از 12۰ کشــور 
دنیــا بــا فرهنــگ هــا وآداب ورســوم مختلــف فراهــم مــی 

کنــد.
اطــراف دریاچــه کومــو را ویاهــای قدیمــی کــه اززمــان 
روم باســتان بــه جــای مانــده اســت دربرمــی گیــرد کــه 
ســفردرگذرزمان درکنــار طبیعــت زیبــا لذتــی دوچنــدان 

رابــرای شــما بــه همــراه خواهدداشــت.



  اکسیر  

 افاضات استاد  
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ــه  ــری در ب ــرت کس ــه حض ــا ب ــی حکم گروه
ــه  ــر ک ــد و بزرگمه ــخن همی گفتن ــی س مصلحت

ــوش. ــود خام ــان ب ــر ایش مهت
گفتنــدش: »چــرا بــا مــا در ایــن بحــث ســخن 

نگویــی.« 
گفــت: »وزیــران بــر مثــال اطبــا انــد و طبیــب 
ــم  ــو بین ــس چ ــقیم را؛ پ ــز س ــد ج دارو نده
ــر ســر آن  ــر صوابســت، مــرا ب کــه رای شــما ب

ــد. ــت نباش ــن حکم ــخن گفت س

چو کاری بی فضول من بر آید
مرا در وی سخن گفتن نشاید
و گر بینم که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینم گناه است

برگرفته از گلستان سعدی  
  باب اول در سیرت پادشاهان

نحوه همكاری با نشریه نوین دارو
1. از ارسال مقاالت علمی و تخصصی و تحلیل های صاحب  نظران 
و کارشناسان به صورت تایپی همراه با مشخصات کامل نویسنده 

و یک قطعه عکس پرسنلی با ذکر ماخذ استقبال می کنیم.
2. نشــریه در رد، قبول، ویرایش، اصــالح و یا تلخیص مطالب 

مختار است.
3. مقاالت ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

4. مســئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده بوده و نشریه 
هیچ گونه تعهدی نسبت به مواضع اعالم شده نخواهد داشت.

5. آرا و نظــرات منــدرج در مقــاالت، نامه هــا و.... لزوما نظر 
گردانندگان نشریه نیست.

6.  هرگونه مســئولیت آگهی ها و نیازمندیهای مندرج در نشریه 
نوین دارو بر عهده شــخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و 
متقاضیان استفاده از خدمات این آگهی ها و نیازمندی ها است و 

نشریه نوین دارو در این موارد هیچگونه مسوولیتی ندارد.

روزتان مبارک

ــف کار  ــای مختل ــانه ه ــه در رس ــتانی ک دوس
ــارک،  ــگار مب ــه روز خبرن ــد! اوال ک ــی کنی م
ــا اینکــه بســیار متشــکریم کــه در حــوزه  ثانی
ــا  ســامت مشــغول قلــم فرســایی هســتید و ب
ــه ابــرو نمــی آوریــد.  تمــام مشــکات خــم ب
ولــی جــان هرکــس کــه دوســت داریــد 
ــا  ــد، ی ــام دهی ــت انج ــن کار را درس ــا ای ی
ــد بیاینــد و کار را در  بگذاریــد آنهــا کــه بلدن

ــد. ــت بگیرن دس
آخــر یکــی نیســت بگویــد آخــر عزیــز 
ــرق  ــوز ف ــه هن ــما ک ــن! ش ــرادر م ــن! ب م
تعرفــه و ســرانه ســامت را نمــی دانــی، 
ــوی  ــر گفتگ ــاون وزی ــا مع ــوری ب ــر مجب مگ
ــاره  ــم درب ــدش ه ــی؟! بع چالشــی انجــام ده
از  جلوگیــری  در  وزارتخانــه  اقدامــات 
مرغــی  آنفلوانــزای  باکتــری)!(  گســترش 
ــه  ــا قیاف ــم ب ــر  ه ــت آخ ــی. دس ــوال کن س
ــاون را  ــه مع ــی ک ــر کن ــب فک ــه جان ــق ب ح

ــرده ای.  ــی ک ــه فن ــواالتت ضرب ــا س ب
در  خــدا  بنــده  معــاون  ایــن  جانــم!  نــه 
ــارک شــما کــه هیــچ، حتــی یــک  حضــور مب
ــا  ــی، هرج ــارت حضرتعال ــد از زی ــه بع هفت
حملــه  دچــار  دیــد  مــی  خبرنــگار  کــه 

ــد. ــی ش ــی م عصب

مــرگ از پنجره ی بســته به من می نگرد
زندگی از دم در
دارد رفتن  قصد 

روحم از ســقف گذر خواهد کرد
در شــبی تیره و سرد

کرد تخت حس خواهد 
که ســبک تر شده است
در تنم خرچنگی اســت

که مرا می کاود
خوب می دانم من
تهی خواهم شد که 

و فرو خواهم ریخت
توده ی زشــت کریهی شده ام

بچه هایم از من می ترســند
آشــنایانم نیز به ماقات پرســتار جوان می آیند.

عمران صاحی )1۳25 - 1۳۸5(  

ضعف دید

ــي  ــر م ــن فک ــر! م ــاي دکت ــام آق ــي: س اول
کنم چشــمم ضعیــف شــده؛ عینــک الزم دارم.

ــزم؛ چــون  ــوره عزی ــن ط ــا همی ــي: قطع دوم
ــه... ــات ملکی ــگاه معام ــا بن اینج

عکس نوشت     قطره    

      یاد      

از آنچه فکر می کنید به شما نزدیکتر است

مرگ

مرداد ماه 1394   16 صفحه    شماره 99 

کسیتینفلو


