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چهارشنبه
   ۲۹خرداد     1398
شماره ۱۳۴۸

تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر عصمت قانعی
فوق تخصص کلیه

من برای بیماری دیگــری ،آزمایش خون و
ادرار انجام دادم .امامتوجه شدم دفع قند
در ادرار دارم .مشکلم چیست؟

سالمت

کافه سالمت

باکتری های داروخوار را
بشناسید!

پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد در مطالعــه
اخیرشــان دریافتهانــد میکروبهــای معــده ،
داروهایــی را کــه آن هــا مصــرف میکننــد،
میخورند.به گزارش ایسنا ،درمطالعهای که به
تازگی منتشر شده است ،پژوهشگران دریافتند
باکتریهای روده به حدی عملکرد قوی دارند
کــه میتواننــد بــر داروهــای داخل بــدن افراد
تأثیــر بگذارند.محققــان با تمرکز بــر داروهای
مورد اســتفاده در بیماری تحلیل برنده عصبی
پارکینسون توانستند تریلیون گونه میکروب در
معده را که مسئول تخریب آن هستند ،شناسایی
کنند .پــس از آن با بررســیهای متعــدد به این
نتیجه رسیدند که میکروبهای روده ،داروهای
ما را به گونهای مصرف میکنند که ممکن است
برای سالمتی ما خطرناک باشد.

پزشکی

نویسنده

“اهدایپالسما”؛اهدایزندگیبه
بیمارانخاص

مهین رمضانی | خبرنگار

مهمانویژهدوشنبهشببرنامهعصرجدید،دوجراحپالستیک
بودند که بــرای انجام جراحــی های ترمیم درقالــب تیم به نقاط
محروم حاشیه نشین کشور ســفر می کردند  .تیم پزشکانی که به تعبیراحسان
علیخانی دست خداوند بر روی زمین اند.آن ها کارشان را از سال  80شروع کرده
اند و تا به حال چهار هــزارو  929عمل جراحی و  20هزار ویزیــت رایگان را در 24
استان کشور انجام داده اند .شاید اگر این تعدادویزیت وعمل را در مطب شخصی
وبا هزینه های زیاد جراحی های پالســتیک انجام می دادند ،درآمد هنگفتی هم
داشــتند اما آن ها دوســت دارند که مرهم مشــکالت افراد کم درآمد و محروم از
امکانات باشــند وبه گفته خودشــان هزینه ای که دریافت نمی کند هیچ ؛ بخشی
ازهزینه های جراحی ها را هم خودشــان با همراهی خیــران تامین می کنند65 .
جراحی ترمیم در یک روز توسط این تیم در دزفول انجام شده است .جراحی های
سنگینوحساسکهبادقتفراوانبهبهتریننحوتوسطبهترین جراحانبرجسته
انجاممیشود.شکافکامولبواختالالتبدوتولدصورتکهچهبساافرادزیادی
راازادامهزندگیعادیبهکنجخانهکشانده،حاالزیرتیغمتخصصانخیریهمرهم،
ترمیم شده است  .درادامه به دالیل مشکل شکاف کام یا شکاف لب (لب شکری)
وچگونگیترمیمآنمیپردازیم.
شکاف لب و کام دو اختالل شایع مادرزادی
اســت که در کودکان دیده می شود .دراین
کــودکان کام و لــب ناقص تشــکیل شــده و
ممکن است هر کدام از شکاف ها به تنهایی
یا باهم دیده شــود .این مشــکل بــا جراحی
ترمیمــی قابــل درمان اســت که هــدف آن
تصحیح شکل ناقص وغیر طبیعی لب و کام
و اصــاح وضعیت ظاهــری فرد اســت .این
کودکان مشــکالت متعددی دارند از جمله
مشکل نفس کشیدن ،غذاخوردن ،صحبت
کــردن و شــنیدن  .عفونت گــوش و کاهش
شــنوایی به دلیل کاهــش عملکرد شــیپور
استاش،جمعشدنمایعدرگوشوتاخیردر
تکلم و مشکالت دندانی هم در این کودکان
ممکن است دیده شود .
این مشکل در هر  600تا 800زایمان دیده
می شــودوامروزه با پیشــرفت علم جراحی
حتیدربدوتولدنوزادهمقابلدرماناست.
بعضیمعتقدنددریافتکافیویتامین Aدر
دوران بــارداری احتمال شــکاف کام و لب
را کاهش می دهد.جالب اســت بدانید این
بیماری ارثی وابسته به کروموزوم    Xاست.
عواملی مانند مصرف مــواد الکلی و افیونی
هم در بروز این مشکل دخیل است.

نکات ضروری
دکتــر کالنترهرمــزی جراح پالســتیک نیز
در گفت وگو بــا مجله ســامت درخصوص
درمــان این بیمــاری مــواردی را بیــان می
کند که دانستنش برای خانواده ها ضروری
است.ازجملهاینکهبرایترمیماینناحیهاز
صورتکودکالزماستبهوضعیتعضالت
و بافت های ناحیه سقف دهان توجه شود.
اگــر خانمــی در دوران بــارداری داروهای
ضدتشنج و خواب آور ،الکل و سیگار مصرف
کند یا حتی دراتاقی که دود ســیگار باشــد،
تنفس کند ،احتمال این که فرزندش با این
بیماری متولد شود ،زیاد است.
ابتالی مادر به عفونت های دوران بارداری
مثل سرخک ،سرخجه و عفونت ویروسی یا
باکتریایی که سیستم ایمنی را مختل کند،
به خصوص در ســه ماه اول ،عامل دیگر بروز
شــکاف لــب اســت .وی عوامــل دیگــر بروز
شــکاف لب و کام را اســترس و شوک در سه
ماه اول بارداری و عوامل ناشناخته ای مثل
جهش ژنی بیان می کند.
تاثیر عوامل خطر فقط در ۳ماه اول
با توجه به این که فک و صورت در سه ماه اول
بارداری تشکیل می شود ،عوامل خطرساز

فقط در این زمان تاثیــر دارد .اگر مواجهه با
عوامل بروز این بیماری بعد از  ۵-۴ماهگی
اتفاقبیفتد،نمیتواندباعثبروزناهنجاری
شکاف لب و کام شــود .در جنین ،ناحیه لب
و کام از مــاه اول شــروع به بســته شــدن می
کند و درهفته  ۱۲کامل می شود .اگر عامل
ناهنجاریقبلازهفتهچهارماثربگذارد،لب
تشکیلنمیشودوشکافبیشترخواهدبود.
هرچهعاملزودتراثربگذارد،اثرششدیدتر
است.
درمان؛ اول والدین ،بعد کودک
درمان این عارضه باید بالفاصله بعد از تولد
آغاز شــود اما قبل از آن و حتــی پیش از تولد
نوزاد ،والدین او هم باید از نظر روانی درمان

شــوند و آموزش ببینند وگرنــه کارها خوب
پیشنمیرود بنابراینپزشکبایداطالعات
کافی به آن ها بدهد.
زمان مناسب عمل
درناحیه کام ،مخصوصا کام نرم که مسئول
تکلم اســت ،اگر درمان تا قبل از دو سالگی
انجام نشود ،حافظه گفتاری کودک تشکیل
نمیشودوحتیبعدازعملهمگفتارمشکل
خواهدداشت.گاهیهمفاصلهدوقطعهکام
زیاد و نزدیک کردنش ســخت تر می شــود.
هر چه شکاف لب وســیع تر باشد ،جوشگاه
بیشــتری ایجاد می شــود .از طرفــی هر چه
عمــل در ســن کمتری انجــام شــود ،میزان
جوشگاه کمتر خواهد بود.

از جملــه فــراورده هــای خونــی « ،پالســما»
اســتکــهدرتهیــهداروهایخــاصاســتفادهمی
شــود .بــدن هــر فــرد بالــغ 5لیتــر خــون دارد که
ازدوقســمتســلولیوپالســماییتشــکیلشده
اســت 44 .درصــد حجــم خــون شــامل گلبــول
هــایقرمز،گلبــولهایســفیدوپالکتهاســت
و  56درصــد دیگــررا مایــع زرد رنگــی بــه نــام
«پالسما»تشکیلمیدهد.
محصوالتپالسما
اجزایبسیارمهمپالسمامانندفاکتورهایانعقادی،
ایمونوگلوبین ،آنتی بــادی و ...در تولیــد داروهای
بســیار مهــم اســتفاده می شــود .در روشــی بــه نام
« پالســمافرزیس» ،خون از اهداکننده گرفته و پس
از جداسازی پالســما ،باقی مانده خون به بدن فرد
بازگردانده می شــود .پرمصرف ترین این داروهای
ارزشــمند که درمراکز پاالیش پالســما از پالسمای
انسانیتولیدمیشود،عبارتاستاز:
 فاکتورهایانعقادی 8برایدرمانمبتالیانبههموفیلیA
فاکتورهایانعقادی 9بــرایدرمانمبتالیانبههموفیلیB
 آلبومینایمونوگلوبینهایگوناگونمانندضدکزاز،ضدهاری،ضدهپاتیتB
ایمونوگلوبینضدRHوایمونوگلوبینتزریقی پروتئینپالسمانیزدردرمانشوکوسوختگیهایشدیدکاربردزیادیدارد.
شرایط«اهدایپالسما»
داشتن 18سالتماموحداکثر 65سالوزنحداقل 50کیلوگرممبتالنبودنبهبیماریهایمزمن
نداشــتن رفتارهای پرخطر مانند تماس جنســی
خارجازعرف،مصرفموادمخدرو...فواصلاهدای
پالسما هر دو هفته یک بار با رعایت فاصله حداقل
 48ساعتبیندوباراهداست.
آن چه پیش از «اهدای پالســما» باید رعایت
شود:
شبپیشازاهدایپالسمااستحمامشود. طی 24ساعت پیش از اهدای پالسما از مصرفغذاهایپرچربخودداریشود.
پسازاهدایپالسما،برایجبرانمایعاتازدسترفته،مقدارزیادیمایعاتمصرفشود .چای،قهوه
ونوشابههایانرژیزاتوصیهنمیشود.
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به طور طبیعی میزان قنــد (گلوکز) موجود در
ادرار بسیار کم است یا اصال وجود ندارد.
مقادیــر بــاال و غیرطبیعــی قنــد در ادرار که به
گلیکوزوری شناخته می شود،در پی باال رفتن
سطح قند در خون به وجود می آید.
ســطوح باالی قند خــون معمــوال در دیابت به
ویژه در نــوع کنتــرل نشــده آن رخ مــی دهد.
معموال هنگامی که ادرار درون کلیه ها تصفیه
می شود ،مقداری قند در مایعی باقی می ماند
که بعد دفع می شود.
درحالت عادی بــدن می تواند قبــل از این که
مایع ،از کلیه خارج شــود ،این مقــدار قند را از
درون آن بازجذب کند .در قند خون باال  ،مقدار
قنــد موجود درمایع تــرک کننده کلیه بیشــتر
ازآن اســت که بتواند بازجذب شود و به همین
دلیل مقداری قند به درون ادرار راه می یابد.
قنــد موجــود در ادرار با قنــد موجــود در خون
ارتبــاط دارد بنابراین با یک پزشــک مشــورت
کنید.
قنــد در ادراربــا دیگــر عالیــم دیابــت از جمله
خســتگی ،کاهش وزن بــی دلیل ،تشــنگی یا
گرسنگی شدید و ادرار مکرر ارتباط دارد.
پیدایش قنــد درادرار معموال توســط دیابت یا
وضعیت پیش دیابتی ایجاد می شود.

دانستنی ها

شربت زعفران و توت فرنگی  ،رنگارنگ های تابستانی

زعفران-نیممثقال
عرقیاتگیاهیبهدلخواه

گالب و نبــات را در ظرفــی بریزید و روی
حرارت مالیم قرار دهید تا به جوش بیاید.
هنگام جوشیدن کف روی شربت را با قاشق
بگیرید تا شــربت شــفاف شــود .مخلوط
گالب و نبــات بایــد به قــدری بجوشــد که
میزان آن نصف شود.
زعفــران ســاییده شــده را در مقــداری
گالب حل و به شــربت نبات و گالب اضافه
کنید .سپس شــربت آماده شده گالب را
با آب ســرد مخلــوط کنید یا بــا عرقی جات
مــورد عالقه یــا تخــم ریحــان میــل کنید.
خواص :
شربت گالب خواص بی نظیری از جمله
درمان افســردگی  ،تقویت قلــب و اعصاب
دارد .با کاهش زعفران می توانید از این
شربت در فصل گرما بسیار استفاده کنید.

توتفرنگییخزده–2
فنجان
آبلیمو–یکچهارمفنجان
شربتساده–یکچهارم
فنجان

آبسیبیاآبانگور-سه
چهارمفنجان
تکههاییخ-بهمقدارالزم
تعدادیتوتفرنگیبرای
تزیین

همه این مواد را داخل مخلوط کن
بریزید تا باهم خوب ترکیب شوند.
نوشیدنی به دســت آمده را داخل
لیوان مد نظر خــود بریزیــد و با توت
فرنگی تزیین کنید.
خواص :
ایــن میــوه درهمــه فصــل هــا
بــه دلیــل داشــتن رنگدانــه هــای
گیاهــی یکــی از بهتریــن میــوه هــا
بــرای پیشــگیری از انــواع بیمــاری
هــا از جملــه ســرطان و دیابــت
اســت پتاســیم بــاالی درون توت
فرنگــی لخته های خــون خطرناک
در مغــز راکــه عامــل ســکته مغزی
می شوند کاهش می دهد.
تــوت فرنگی قنــد پاییــن و میزان
زیــادی فیبــردارد کــه هــردو ایــن
فاکتور ها به حفــظ تعادل قندخون
کمک می کند.

