
 مقدمه

دخانيات و پرهيز از مواجهه با دود آن است. استعمال  نکردن یکی از شيوه های سبک زندگی سالم، استعمال
های زودرس در جهان است و مضرات ناشی از آن بار مالی سنگين دخانيات مهمترین عامل قابل پيشگيری مرگ

 ٨تحقيقات سازمان جهاني بهداشت در هر های بهداشت و درمان تحميل می کند. براساس بر جامعه و سيستم
درصد از  ٩٠دخانيات عامل  ثانيه يك نفر در دنيا بعلت استعمال دخانيات جان خود را از دست می دهد.

درصد  ٢٠درصد بيماریهای تنفسی و  ۶٠-٨٠درصد سرطان ریه در زنان و  ٧٠مواردسرطان ریه در مردان، 
  بيماریهای قلبی است. 

  انواع دخانيات

ل انواع استنشاقی (سيگار، پيپ، چپق، قليان) و غير استنشاقی است. برتری بين مصرف انواع مواد شام
دخانی وجود ندارد. تصور اینکه قليان غيرمضر و ایمن است، اشتباه است. درصورتی که در یک وعده مصرف قليان 

يوه ای بيشتر از سایر حجم بسيار زیاد دود توليد می شود که برای سالمتی مضر است. خطر تنباکوی م
  ماده سرطانزاست. ٤٠٠های شيميایی با تنباکوهاست که بعضا حاوی توتون کپک زده و اسانس

  ترکيبات دود سيگار و قليان

ترکيب از مواد سرطانزا یا مشکوک به سرطانزایی است.  ٥٠ترکيبی که در دود سيگار وجود دارد،  ٤٥٠٠از 
سانتيگراد است و اکسيدهای نيتروژن، سيانيد هيدروژن و نيتروزامين درجه  ١٠٠٠دمای احتراق سيگار 

زا وارد ریه می شود. نيمی از توتون سيگار در زمان سيگار کشيدن و نيمی دیگر در مرحله توليد دود سرطان
بدون کشيدن سيگار سوخته می شود. به طور کلی دود سيگار را به سه دسته می توان تقسيم کرد. دود 

  (جریان اصلی)، دود دست دوم (جریان کناری) و دود دست سوم (جریان محيطی). دست اول

همان دودی است که افراد سيگاری با استعمال سيگار وارد سيستم تنفسی خود می  دود دست اول 
دودی است که اطرافيان افراد سيگاری استنشاق می کنند و به دليل احتراق ناقص،  دست دومدود  کنند.

مواد سرطانزایی مانند نيتروزامينها در دود کناری سيگار حاوی ترکيبات خطرناکتری برای سالمتی است. 
يگاری بيشتر است. بنابراین غيرسيگاریهای مجاور، غلظت بيشتری از این مواد را در مقایسه با خود فرد س

درصد سرطانهای افراد غيرسيگاری به علت تنفس دود سيگار است که این افراد  ١٧حدود دریافت می کنند. 
  ) ناميده می شوند. Passive Smokerسيگارکش غيرفعال(

  منوکسيدموم (ن سیا سمومی است که در دود سيگار وجود دارد و قابل رویت نيست. دود دست سوم

  

ازت، هيدروکربنها، اکرولئين، استن، بنزوپایرن و ذرات) به محيط اطراف حتی لباس و  کربن، نيکوتين، اکسيدهای
می چسبند و تا مدت ها باقی می مانند و قابليت جذب از … پوست و مو، وسایل منزل، مبلمان، فرش، موکت و 

  .طریق پوست را دارند

  اثرات جسمی و روانی استعمال سيگار بر سالمتی 

هر چه فعاليت فرد بيشتر و سنگين تر باشد، به دليل نياز به هوای بيشتر، واکنش دود سيگار با بدن بيشتر 
خواهد بود. بنابراین استعمال دخانيات قبل یا بعد از فعاليتهای سنگين و ورزشی حكم مرگ از پيش تعيين شده را 

معموال عوامل ایجاد کننده آسم همچون گرده د. شوتواند به سرعت دچار تنگي تنفس و عروق دارد. زيرا فرد مي
گياهان یا سرما و گرما فصلی و مقطعی هستند اما استعمال دخانيات می تواند هميشگی باشد ولی در عين 

  حال قابل پيشگيری است.

  اثر بر دستگاه تنفسی: 

  های ریوی است.پارانشيمآمفيزم: به معنای از بين رفتن  
 ها را تحت تأثير قرار های تنفسی ُششی دائمی است که پوشش داخلی لوله: التهاببرونشيت مزمن

  دهد.می
 ) بيماری مزمن انسدادی ریهCOPDشود. سيگار کشيدن، ای از مشکالت ریوی گفته می): به مجموعه

  کند.را هم تشدید می آسم
 عث افزایش خطر ابتال به سرطان ریه در زنان و مردان است سرطان ریه: سيگار به شکل محسوسی با

گيرد. خطر ايجاد سرطان ريه به شدت ها هم این مورد بيش از سایرین، قربانی میو در ميان سرطان
 بستگي دارد.» Pack yearsبسته سال  «مواجهه بصورت 



 شان، زیاد سرفه های هوایی در دستگاه تنفسیدیدگی راهها به دليل آسيبسيگاری مداوم: سرفه
  کنند.می

 بيماری ِسلند: سينه پهلو و سایر مشکالت تنفسی مان  

کردن،  سرفهکودکانی که والدینی سيگاری دارند نسبت به کودکانی که والدین سيگاری ندارند، بيشتر در معرض 
هم در آنها بيشتر دیده  سينه پهلوهستند. ضمن اینکه ابتال به برونشيت و  حمالت آسمیو  خس خس سينه

  شود.می

  عروقی:-اثر بر سيستم قلبی

  هایدهد. نيکوتين باعث تنگ شدن رگعروقی را تحت تأثير قرار می- سيگار کشيدن تمام سيستم قلبی

های خونی دهد. نيکوتين باعث تنگ شدن رگعروقی را تحت تأثير قرار می- سيگار کشيدن تمام سيستم قلبی
دیدگی ها و آسيبآید. در طول زمان، تنگ شدن رگشود. و در نتيجه در جریان خون، محدودیت به وجود میمی
برد، را هم باال می فشار خونخواهد شد. سيگار کشيدن،  بيماری سرخرگ محيطیهای خونی باعث رگ

ی اینها در کنار هم کند و لخته شدن بيشتر خون را به همراه دارد. همههای خونی را تضعيف میی رگدیواره
  دهند.را افزایش می مغزی سکتهاحتمال 

  اثر بر بافتهای پوششی (پوست، مو و ناخن)

  اثر بر دستگاه گوارش و هاضمه: 

دی است. از جمله می توان به امکان بروز سرطان حفره دهان، گلو، اثرات سيگار بر سيستم گوارش بسيار ج
   و ِمری و لوزالمعد اشاره کرد.  سرطان حنجره

نيکوتين باعث کاهش جریان خون در آلت تناسلی مردان و زنان است. در اثر بر دستگاه تناسلی و توليد مثل: 
  شود. نتيجه چنين موضوعی باعث کاهش فعاليت جنسی می

  از سایر اثرات سيگار:

  تنباکو، کلسترول خوب (کلسترولافزایش :HDL) را کاهش و کلسترول بد (LDLدهد. ضمن ) را افزایش می
کند. چاقی های شکمی یکی از های بدن) را هم زیاد میگليسيرید (چربیاینکه کلسترول کلی و تری

از بيماری ها مثل دیابت، فشار خون  عوارض شایع مصرف قليان است که عامل و تشدید کننده بسياری
  .باال و برخی بيماریهای دیگر است

  کند و احتمال عفونت در مجاری تنفسی را را تضعيف می سيستم ایمنی بدنسيستم ایمنی: سيگار
  دهد.افزایش می

  مشکالت دیابتی: سيگار کشيدن باعث افزایش مقاومت انسولينی است و به همين خاطر باعث احتمال
نرخ ابتال به این بيماری در افراد سيگاری بيشتر از افراد غيرسيگاری  شود.در فرد می دیابتایجاد دو نوع 

  است.
 نتيجه احتمال  کند و در: سيگار کشيدن، لخته شدن خون در نقاط مختلف بدن را زیادتر میلخته شدن خون

 رود.) باالتر میآمبولی ریهی قلبی، مغزی و لخته شدن خون در ُشش (سکته

  اثرات روانی دخانيات:

 گی نيکوتين موجود در آن است، آزمایش ها براساس برخی مطالعات، علت تاثير سيگار در بروز افسرد
تایيد می کند که نيکوتين موجود در سيگار مانند محرک عمل کرده و موجب آزاد شدن انتقال دهنده 
های عصبی در مغز می شود، مغز نيز به این ماده معتاد شده ونمی تواند بدون آن فعاليت طبيعی 

  را انجام دهد. خود 
 در بدن شروع به کاهش می کند و  نيکوتين کردن آخرین نخ سيگار مقداردقيقه پس از دود  ٣٠تا  ٢٠

همين امر در فرد سيگاری موجب بروز اضطراب می شود که ارتباط بسيار نزدیکی با ابتال به افسردگی 
دارد، به این ترتيب تغييرات دائمی در سيستم اعصاب که از استعمال سيگار ناشی می شود به بروز 

 مد که در طول زندگی با فرد سيگاری می ماند و غلبه بر آن دشوار است.افسردگی می انجا

  سيگار کشيدن بر موادشيميایی مغز مرتبط با اضطراب و تندرستی تاثير می گذارد. محققان اثبات کرده اند
که بين ميزان اضطراب و مصرف نيکوتين ارتباط وجود دارد. نيکوتين موجب ایجاد افسردگی شده و آسيب 

ه توانایی های شناختی، یادگيری، و عملکردهای حافظه می رساند که در بلندمدت ریسک زوال جدی ب
 عقل را افزایش می دهد.



 .احتمال وقوع خودکشی در افرادی که دخانيات مصرف می کنند بيشتر از سایرین است 
 گاه جامعه استعمال دخانيات باعث تزلزل جایگاه شغلی و اجتماعی فرد خواهد شد و طبيعی است که ن

  به فرد سيگاری متفاوت است.

به طورکلی حقيقت آشکار این است که سيگار کشيدن علت اصلی مرگ های زودهنگام است. همچنين سيگار 
عامل ابتال به بيماری های مرگبار نظير سرطان ریه، بيماری قلبی ایسکميک، بيماری انسداد ریه، آرتروز 

  چشم است.رماتوئيد، دیابت، و دژنراسيون ماکوال 
 

  روشهای کنترلی و پيشگيرانه کاهش مواجهه با دخانيات

لذت بردن از نعمت سالمتی به عهده ی خودمان است. می توانيم عمری طوالنی سرشار از سالمت جسم و 
روان داشته باشيم یا یک زندگی مملو از دردهای جسمانی و روانی که در صورت طوالنی بودن جز عذاب چيز 

به همراه نخواهد داشت. بهتر نيست که به جای اعتياد به سيگار به عنوان مسکن دردها و دیگری برای ما 
مشکالت زندگی رفتارها و عادات مفيد را جایگزین نمایيم تا هم از زندگی خود لذت ببریم و هم قدرت تفکر و حل 

تواند معکوس ی یا کامال میاگر فردی سيگار را ترک کند، بسياری از این اثرات را تاحد .مسئله را بدست آوریم
یابد و به های ریه همگی کاهش مینماید. با گذشت زمان، خطر ابتال به سرطان، بيماری قلبی، سکته و بيماری

 .ها پيشگيری نمودتوان از بسياری از این سرطانبا ترک سيگار می .شودعمر فرد افزوده می
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  چشم ليزیک جراحی اعمال

  

جراحي  باشد مي بيني نزديك ويژه به انكساري عيوب اصالح جراحي اعمال موثرترین و ترين رايج از يكي ليزيك امروزه
 با كه باشد مي دقيقه١٠- ١٥چشم  دو هر ليزيك عمل جراحي باشد . مدت مي نادر عوارض با مطمئن روشي ليزيك

 با عمل اين ليزر، مزاياي گردد . عليرغم آستيگماتيسم  مي و هيپروپي ميوپي، اصالح سبب قرنيه تغييرشكل
 يا عينك از كه كامال سالم چشم روي عمل اين اينكه مسئله مهمترين و باشد است همراه ممكن جدي ريسكهاي

 بعد و قبل ومراقبتهاي بيمار صحيح انتخاب بر عالوه عوارض از پيشگيري گيرد. جهت مي انجام نمايند مي استفاده لنز
 هاي ازمحدوده خارج به عمل گسترش از خودداري و عمل هاي بيمار، محدوديت انتظارات با آشنايي عمل، از

 دارد. ضرورت شده شناخته

 در اگزايمر ليزر تکامل.است شده پزشکي چشم شگرفي در تغييرات باعث انکساري هاي جراحي روزافزون رشد 
 شده (LASIK)) و ليزيک  PRKکراتوتکتومي رفرکتيو ( اساسي، روش دو ظهور به منجر قرنيه هاي انکساري جراحي

  باشند . مي پذيرش همگان مورد انکساري عيوب درمان در مطلوب و موثر هاي عنوان روش به دو هر که است

اليه بار ديگر سر شود و پس از آن كه زير آن تراشيده شد، اي از قرنيه بريده و برداشته ميدر جراحي ليزيك، اليه
شود و بنابر ترين اليه قرنيه بدون برداشتن، تراش داده و درمان مي، سطحيPRK گيرد اما در الزك وجاي خود قرار مي

ضخامت قرنيه بيمار در اين كه  . شودجايي اليه بريده شده قرنيه و... در الزك ايجاد نميبهاين عوارضي مانند جا
كه اگر قرنيه بيمار زيادي نازك باشد،  طوريبراي بيمار تجويز كند حائز اهميت است بهچشم پزشك جراحي الزك را 

شود.شغل بيماران هم در اين انتخاب تاثير دارد و براي مثال بيماراني مانند معموال الزك به جاي ليزر پيشنهاد مي
 تند و بهتر است الزک شوند.خورد براي جراحي ليزيك مناسب نيسبوكسورها كه معموال به چشم شان ضربه مي

شود بسيار کمتر است، چرا که استفاده از لنز همواره چشم را خطر عمل ليزیک نسبت به لنزهایی که استفاده می
های بعد از آن احتمال خطر وجود دارد. البته دهد، اما در عمل ليزیک تنها در هنگام عمل و روزدر معرض خطر قرار می

ليزیک هم شرایط خاص خودش را دارد به طور مثال شماره چشم فرد باید ثابت شده باشد باید توجه داشت که عمل 
 شود.های افراد استفاده میو براساس نياز

 عوارض دچار%٣- %٥نيز و شديد عوارض دچار گيرند مي قرار ليزيك جراحي تحت عمل كه بيماراني %١ از كمتر در
  . باشد مي اميدبخش بسيار اكثرمراكز در  ليزر نتايج طرفي از و گردند مي خفيف

  معيارهاي اعمال جراحی ليزری

  ) و الزک عبارتند از:PRKمعيارهاي عمل ليزیک و ليزر (

  سال و حد اکثر تا زمانی که فرد آب مروارید نداشته باشد. ١٨حداقل سن  *

  تغيير نکرده باشد. دیوپتر/. ۵عدم تغيير قابل توجه نمره عينك در يكسال گذشته یعنی حداکثر بيش از  *

  ضخامت کافی قرنيه *



  ديوپتر -١٠تا  - ١نزديک بيني  *

  دیوپتر+ ۶دور بينی حداکثر تا  *

  عدم وجود كواتوكونوس (قوزقرنيه) و یا نامنظمی در سطح قرنيه *

  عدم وجود بيماريهاي عمومي نظير انواع روماتيسِم، دیابت پيشرفته و نقص ایمنی *

  عدم حاملگی و شيردهی *

عدم وجود بيماريهاي چشمي مثل گلوكوم (آب سياه) ، آب مروارید، خشکی متوسط تا شدید چشم و بيماری  *
  تبخال چشمی،

  گشاد نشدن بيش از حد معمول مردمک چشم در تاریکی *

  ) يا ليزيك در تصحيح ديد.PRKهاي عمل جراحي ليزر (داشتن توقعات واقعي از قابليت و توانايي *

استفاده از لنز متوقف  ،  ، حداقل از یک هفته قبلمی شود) استفاده soft contact lensesتماسی نرم (اگر از لنز 
  .گردد 

هفته قبل  ۴تا  ٣، حداقل از می شود ) استفاده rigid gas-permeable contact lensesاگر از لنز تماسی سخت (
  گردد.استفاده از لنز را متوقف 

   عمل از قبل ساز خطر عوامل
 عينک، با دید اصالح عدم مایل، و باال آستيگماتيسم ، قرنيه نازکی، چشمها خشکی ، ها پلک لبه التهاب یا بلفاریت

 یا چشمی ای زمينه بيماریهای فصلی، آلرژی ، سال ٢٠ از کمتر سن اخير، دوسال در چشم نمره ثبات عدم
 در که افرادی و درمانی کادر و پرستاران ثلم پرخطر مشاغل و روماتيسمی بيماریهای و قند بيماری مثل جسمانی
 و کشاورزی مثل پرخطر های شغل داشتن و کارخانجات و آزمایشگاه مثل نمایند می خدمت آلوده محيطهای
  سمی. بخارات و شيميایی مواد به آلوده های درمحيط کار آهنگری، و جوشکاری

  مراقبتهای بعد از عمل

سوزش، درد و احساس جسم خارجی را تجربه خواهد کرد و بخصوص  روز ٣الی  ٢پس از عمل الزک چشم شما 
شب اول ممکن است درد شدیدی داشته باشيد که الزم است مسکن بيشتر نيار داشته باشيد اما نگران نشوید 

که در یخچال  یا دستمال خشکی برای تحمل این درد استراحت در اتاق نيمه تاریک و استفاده از کمپرس یخ و حوله
 .گذاشته اید کمک کننده خواهد بود

در روز های اول پس از عمل چشم خود را نماليد .برای ریختن قطره های چشمی فقط پلک پایين را به پایين کشيده 
  .هرگز به پلک باالیی خود دست نزنيد.و قطره را به داخل چشم بچکانيد

تغييرات دیدی ( دید شما گاهی تار و گاهی اول پس از عمل  ایسعی کنيد به چشم خود فشار نياورید در هفته ه
شفاف است) سوزش مختصرو گاهی سر درد طبيعی است اما چنانچه درد و تاری دید شدید و پيش رونده و یا 

کدئين را می توانيد استامينوفن قرصهای .  مراجعه کنيد "حالتی مثل لحظات اوليه پس از عمل جراحی داشتيد حتما
   مصرف کنيد. اعتس ٤در صورت وجود درد هر 

  .رانندگی پس از چند روز بال مانع است

  قطره های چشمی را طبق دستور پزشک استفاده کنيد.

تا جائيکه ميزان بينائی شما کافی باشد و خسته نشوید، ….. کار های چشمی مثل رانندگی، تلویزیون، مطالعه و 
  استفاده کنيد.مانعی ندارد. چند هفته اول، بيرون از منزل از عينک آفتابی 



  مراقب باشيد که طی ماه اول چشمتان را مالش ندهيد .

  حد اقل طی دو هفته اول پس از عمل، از آرایش لبه پلک ها و اطراف چشم اجتناب کنيد.

دو تا سه هفته پس از عمل استخر نروید و پس از آن نيز از عينک شنا استفاده کنيد. حداقل تا سه ماه پس از عمل 
  شيرجه نزنيد.

  خشکی چشم بعد از عمل ليزیک حداقل بصورت گذرا شایع است.

  دورۀ نقاهت

  ماه پس از جراحی طول بکشد تا دید به حالت پایدار برسد. ٦ - ٣ممکن است 

  .برای خواندن به عينک نياز داشته باشيد ٤٥اگر فاصله دید شما با ليزيك تصحيح شود،احتمال دارد حوالی سن 

 قابل بينايي نتايج به يابي دست عين در ليزيک، در روش که آنند از حاکي PRKو  ليزيک مقايسه در مطالعات مرور
 محدوده در نسبت به بيمار، ميزان رفرکشن و يابد مي بهبود تر سريع بيمار ، ديد PRKبه  نسبت و يکسان قبول

 ندارند . به وجود فلپ و ، عوارض مربوط به ميکروکراتوم PRKروش  در ديگر، طرف از ماند ولي مي باقي ثابت مطلوبي
 چشم خشکي ها، آن که ازجمله مشترکند متفاوت، شدت ، باPRK ليزيک و عوارض فلپ اغلب از ناشي عوارض جز

  باشد . مي

 اين ماه بعد از جراحي كاهش مي يابند که در مورد الزک ٦و الزك، در  ليزيك گروه دو هر در اشك ترشح و پايداري
 که  دهد مي نشان امر اين . است بوده دار معني اين تفاوت ليزيك گروه در عمدتًا ولي نبوده دار معني کاهش

 جراحي اعمال دنبال به چنين هم .باشد الزك مي گروه از شديدتر ليزيك گروه در قرنيه اعصاب  به احتماال آسيب
 بعد اوليه مراحل در ويژه به كه گيرد توجه قرار مورد بايد چشم خشكي مناسب درمان و قيق د ، مراقبت الزك و ليزيك

  .است تر ضروري ليزيك جراحي از بعد به خصوص و جراحي از

 شوند ولي عمل از بعد ماه ۶ تا حداقل اشک ترشح مقدار کاهش موجب توانند مي ليزيک و  PRKروش  دو هر
  است .  PRK بيش از ليزيک روش در چشم خشکي ايجاد احتمال

 ليزيک مجدد به خوب، ديد يك آوردن دست به براي شده، هاي ليزيك چشم از تعدادي روش، اين خوب نتايج رغم به
 بازگشت اصالح يا و اصالحي کم براي جبران مجدد جراحي بودن آسان ليزيك، قوت نقاط از می کنند. يكي پيدا نياز

 اصالح براي کم خطر نسبت به و موثر روشي اندمی تو مجدد ليزيک پس از ليزيك است . عمل (regression)اختالل 
 .باشد اول ليزيک از پس اختالل بازگشت دچار بيماران در آستيگمات بيني و نزديك بيني نزديك متوسط تا خفيف موارد

 ليزيک از تر بيش نيز آن عوارض ايجاد خطر و است تر بيش باالتر، آستيگمات بيني موارد نزديك در مجدد ليزيک فراواني
 شرايط در قرنيه اكتازي ايجاد خطر .پايدارترند مجدد، ليزيك از پس انكساري تغييرات عيب عالوه، به .است نخست
  .است باالتر مجدد، ليزيک از پس ويژه به و ليزيك عمل از پس از ميكرون، تر كم برجامانده استروماي ضخامت

 شايعترين است .  جدي توجه نيازمند كه است بينابي تهديدكننده و خطرناك وضعيت يك ليزيك جراحي از بعد عفونت
 جراحي عمل طي شده وارد مهاي ارگانيس پاكسازي توانايي قرنيه استرومايوسايل  بودند .  آلودگي احتمالي منبع

 تهاجم قدرت :از عبارتند عوامل اين .فعال دارند عفونت به آلودگي تبديل در مهمي نقش عامل چندين .دارد را ليزيك
  .)  است ديگر فاكتور ارگانيسم ها  پاكسازي براي بافت توانايي( ميزبان  ودفاع ميكروارگانيسم

  منابع : 

 شهاب دكتر جديدي، خسرو دكتر نادري، مصطفي ليزيك . نویسندگان دكتر عمل طول در قرنيه بستر آلودگيمقاله - 
 شهيد پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي مجله نوريان . پژوهنده ( وحيد دكتر ، زاده رفيع پرويز دكتر شاهوردي،

  ١٣٨٩مرداد و شهریور  ١٢٩ - ١٣٢، صفحات  ٧٥، پی در پی  ٣بهشتي) سال پانزدهم ، شماره 

درمان نزدیک بينی خفيف . نویسنده دکتر نادر نصيری . مجله چشم  در ليزيک و PRKروش  دو مقاله مقايسه - 
  ١٧٠ – ١٧٧: ٢، شماره  ١٠؛ سال ١٣٨٣پزشکی بينا 



 نوروزي، حميد الزك . نویسندگان دکتر و ليزيك جراحي از بعد اشكي فيلم ناپايداري و اشك ترشح مقاله مقايسه - 
:  ٢، شماره  ١٠؛ سال ١٣٨٣بدل آبادي . مجله چشم پزشکی بينا  محسني محمدربيع، دکتر محمد حسين دکتر
١٧٨ – ١٨٣  

 دکتر ، مهريار مرسل آستيگمات . نویسندگان دکتر بيني نزديک و بيني نزديك اصالح براي ليزيك با مجدد مقاله درمان- 
حميدرضا  سيد دکتر خوشنيت، حميد دکتر ، دکتر اسدهللا کتباب، روزيطلب محمدحسين دکتر ، حسيني قربانعلي

. مجله چشم  موحدان حسين دکتر و صلوتي رامين دکتر ، عطارزاده عباس دکتر ، لک پرويز دکتر ، حسيني جهادي
  ٦٠- ٦٧ : ١، شماره  ١١دوره ؛ ١٣٨٤پزشکی بينا 

ريسمانچيان،  اکرم معيني ، دکتر قرنيه . نویسندگان دکترحيدرعلي رفركتيو جراحي از پس چشم مقاله خشكي - 
لقمانيان و دکتر محمد رضا اخالقی . مجله چشم پزشکی بينا  ليال دکتر ، فاضل فرهاد دکتر ، دهقاني عليرضا دکتر

  ٤٦٧ -٤٧٢: ٤، شماره  ١٢؛ دوره ١٣٨٦

ليزيك . نویسندگان دکتر محمد رضا بشارتی ، دکتر سيد علی  جراحي مدت كوتاه عوارض و بينايي مقاله نتايج - 
 شهيد درماني – بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه محمد مير آتشی ، دکتر حسين فالح زاده . مجله

  ٣ -١٠، صفحات ١٣٨٥سوم ، پایيز  يزد  دوره چهاردهم ، شماره صدوقي

  سيد حسام هاشمياننویسنده دکتر  –پمفلت های آموزشی بيمارستان چشم پزشکی فارابی تهران  - 

  

 :  هتهيه کنند

  شهدای والفجر –مرکز بهداشت شهرستان شيراز  مریم یارپزشکان 

   ١٣٩٨/٤/١٢تاریخ 



  پزشکی از راه دور

Telemedicine  

پزشکی از راه دور عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شرایطی که بعد مسافت عامل تعيين کننده 

بوده و کارکنان متخصص با بکار گيری فناوریهای مخابراتی جهت مبادله اطالعات با ارزش به منظور تشخيص 

ناخوشی و صدمات و نيز آموزش بهداشت فردی به نيازمندان وارد عمل شده و بيماری و درمان و جلوگيری از 

  بدان می پردازند .

این پدیده مدت زمان زیادی است که مورد عمل قرار گرفته است در حقيقت روش جدیدی نبوده و نيست. گروهی 

   بور با معرفی تلفن امکان ظهور پيدا کرده و به دیگران معرفی شدزمعتقدند که روش م

  انواع خدمات مورد ارائه پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور شامل مجموعه کاملی از اقداماتی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در 

جامعه صورت گرفته و دارای کاربرد متنوع و فناوری وسيعی است این پدیده می تواند با نوع اطالعات ارسال 

کی و رادیوگرافی ها) و نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد شده مانند (آزمایشهای کليني

  از پدیده مزبور می توان در موارد زیر استفاده عملی نمود :

  زمانی که موانع فيزیکی مانع انتقال اطالعات بين بيمار و ارائه دهندگان خدمات درمانی باشد -١

  مدیریت درمانی صحيح و درست است. موقعی که دسترسی به اطالعات کليدی برای -٢

، پزشکی از راه دور  را ميتوان سه نوع طبقه بندی نمود یکی طبقه بندی بر اساس ارسال و انتقال اطالعات 

دیگيری داده های صوتی و تصویری تحت هر کدام از انواع یاد شده می توان انواع فرعی متعددی قادل شده و 

  بدان پرداخت.

از راه دور عبارت است از ارسال اطالعات یا اطالعات ایستای نسبی که همان سوابق  یکی از انواع درمان

  پزشکی بيمار مانند اطالعات و داده های حياتی می باشد .

  انواع پزشکی از راه دور 

  سنجش و اندازه گيری از راه دور مثل کنشهای فيزیولوژیکی انسان و حيوان از راه دور  -١

مانند سوابق اطالعاتی بيماران با استفاده از ایميل بين پزشکان عمومی و بيمارستانها رد و خدمات اطالعاتی  -٢

  بدل می شود.

استفاده از امکانات صوتی که موثر ترین روش مشاوره ای بين مناطق دور دست روستایی و بيمارستانهای  -٣

  مستقر در داخل یک کشور یا بين دیگر کشورها می باشد.

  امکانات تصویری مانند تصاویر پزشکی از راه دور آندوسکوپی ، ام آر آی ، اشعه ایکس می باشد.استفاده از  -۴

  ماوراء صوت  - الف

  پزشکی هسته ای  - ب



ترموگرافی : این روش با بکارگيری اشعه های کاونده و اندازه گيری گرمای متشعشع از ناحيه پوست بدن  -ج

  بيمار فعاليت می نماید.

: در این روش اشعه واسطه ایکس را به منظور رویت مجاری خونی در ناحيه مورد نظر تزریق می د : آنژیوگرافی 

  کنند.

وقتی که تصویر بدست آمده از طریق دیجيتالی بدست آمد می توان آنرا متراکم نموده برای بهره گيری از آن در 

  ر دست ارسال کرد.زمان مناسب یا ارسال از طریق دستگاههای ارتباط از راه دور به نقاط دو

  آسيب شناسی از راه دور  -۵

  درمانهای پوستی از راه دور -۶

سایر خدمات پزشکی مرتبط با پزشکی  از راه دور شامل آموزش از راه دور و فوریتهای پزشکی و جراحی از راه 

  دور می باشد.

کی در زمان . پزشکی و درمان در کشورهای در حال توسعه یکی از عمده ترین نيازها عبارتد از ارائه خدمات پزش

از راه دور می توانند در مواقعی که بالیای بين المللی پيش می آید به منظور تخفيف بحران با استفاده از تيمهای 

ورزیده پزشکی که جهت مواقع ضروری آماده اند بياری نيازمندان بشتابند. ارتباطات و مخابرات برای ارائه خدمات 

ی است. فناوری مخابراتی بی سيم را می توان در اختيار تيمهای پزشکی فوری قرار ضروری پزشکی امری حيات

تلفنهای همراه و خدمات  –تلفنهای سلوالر  –داد. این نوع فناوری می تواند شامل فرستنده های رادیویی 

  شخصی ارتباطی باشد.

  یتهيه کننده : فرزانه پيش آهنگ کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمان

  بيمارستان سوختگی امير المومنين

  

یت اطالعات بهداشتی درمانی نویسنده دکتر مرجان قاضی سعيدی ، احمد داورپناه ، دکتر رضا رمدیبع : امن

  صفدری

  



  هاي پيشگيري از بيماري آلزايمر راه
  مقدمه:

  بيماري آلزايمر چيست؟

  
از ابــتال بــه  ،باشــيم همــهو روراســت اگــر کمــی واقــع بــين  و ایــم نــام بيمــاري آلزايمــر را شــنيدهانســان هــا مــا  بيشــتر       

ه مغــز آســيب رســانده در واقــع بيمــاری آلزایمــر یــک نــوع اخــتالل عملکــرد مغــزی اســت کــه بــ آن هــراس و وحشــت داریــم.
ـــر روی صـــحبت کـــردن،  وهـــای ذهنـــی توانایی ي و مـــداومتـــدریجو باعـــث  از درســـت رفـــتن    مغـــز شـــده و مـــی توانـــد ب

ــز  ــل مغ ــزان تحلي ــده و مي ــدتر ش ــان ب ــرور زم ــه م ــر ب ــاری آلزایم ــذارد. بيم ــأثير بگ ــه ت ــای روزان ــت ه ــام فعالي ــردن و انج ــر ک فک
ــل در بيمــارا ــن تحلي ــدایی بيشــتر مــی شــود امــا ســرعت ای ــراد در همــان مراحــل ابت ن مختلــف متفــاوت اســت. برخــی از اف

بيمــاری توانــایی انجــام فعاليــت هــای روزانــه خــود را از دســت مــی دهنــد. امــا برخــی دیگــر از افــراد ممکــن اســت در 
ـــوند ـــه ش ـــکالت مواج ـــن مش ـــا ای ـــاری ب ـــدی بيم ـــل بع ـــک .مراح ـــر، ی ـــارتي آلزایم ـــه عب ـــزی ب ـــاری مغ ـــده و پيش بيم رون

ــل  ــایی انجــام کارهــای ســاده را از غيرقاب ــی توان ــرده و حت ــين ب ــدرت تفکــر را از ب ــه آرامــی حافظــه و ق برگشــت اســت کــه ب
ــرد می ــهف ــایع و آموخت ــه وق ــدا اخــتالل حافظــه ب ــرد در ابت ــر محــدود میگي ــدیمی های اخي ــدریج خــاطرات ق ــه ت ــی ب شــود ول

ــد.می هــم آســيب ــر"، ١٩٠١در ســال  بينن ــویز آلزایم ــاری شــناس وعصبروان  "آل ــن بيم ــورد ای ــين م ــانی اول شــناس آلم
ــد ــده چن ــاری پيچي ــک بيم ــر ی ــاری آلزایم ــد. بيم ــروف ش ــر مع ــاری آلزایم ــه بيم ــدها ب ــه بع ــت، ک ــورد آن نوش ــف و در م  را کش

ــدود  ــت. ح ــاملی اس ــ ١٠ع ــوارد آن ب ــد م ــاری آلزایه در ص ــت. در بيم ــی اس ــورت ارث ــص ــاری، ب ــن بيم ــی، ای ــر ارث ــورت ه م ص
ــين ســنين  ــروز می ۵۵–۶۵زودرس ب ــارتي،  ب ــه عب ــد. ب ــر کن ــاری آلزایم ــا  ٢بيم ــر می درصــد اشــخاص مســن را در ٥ت ــرد ب گي

ــوان ــر اشــخاص ج ــاهی هــم ب ــه می و گ ــر حمل ــه نظــر میت ــد. ب ــر فاســد شــدن ســلولکن ــر در اث ــاری آلزایم ــه بيم  رســد ک
هــای مغــزی یــا  آیــد. ســلولکننــد بوجــود میار زیــادی اســتيل کــولين توليــد میمقــد " هــای منطقــه هيپوکامــپ کــه معمــوال

ــرون ــه آســيب دیده ن ــالکهــایی ک ــد پ ــادی میهــایی جمــع می ان ــداد زی ــه تع ــد و ب ــز و کنن ــده مغ ــه آســيب دی ــد. منطق ميرن
های اصـــلی بيمـــاری شـــوند بـــه همـــين دليـــل یکـــی از نشـــانهاســـتيل کـــولين در تشـــکيل خـــاطرات جدیـــد وارد عمـــل می

یـــابی اســـت. امـــا آلزایمـــر عـــدم توانـــایی در تحکـــيم یـــک یـــادگيری تـــازه (مثـــل یـــادآوری آدرس تـــازه) و دشـــواری در جهت
فــرد مبــتال بــه آلزایمــر در نهایــت بــه کمــک تمــام وقــت نيــاز  بيننــد.کمتــر آســيب می "خــاطرات رویــدادهای دور معمــوال

ـــد کـــاهش  ـــرد بای ـــت تشـــخيص آلزایمـــر، ف ـــرای دریاف ـــاری را در خواهـــد داشـــت. ب ـــا رفت عملکـــرد و عملکـــرد شـــناختی ی
ــا آنچــه قــبال ــایی آنهداشــت "مقایســه ب ــا توان ــد ب ــه کنــد. ایــن کــاهش بای ــا فعاليــت هــای معمــول همــراه  ، تجرب هــا در کــار ی

 .شود

 علل بيماري آلزايمر

ــانوادگی ، جــنس م          ــاال ، ســابقه خ ــل خطــر ســاز ؤســن ب ــرین عوام ــودن و ســندرم داون ، مهمت ــث ب ــه ن ــتال ب ــرای اب ب
ســـالگی خـــود را  ۶۵اگـــر بيمـــاران، خویشـــاوند درجـــه اولـــی داشـــته باشـــند کـــه آلزایمـــر در او پـــس از  آلزایمـــر هســـتند.

ــا  ــتالی آنه ــاران ٣ – ٦نشــان مــی دهــد، خطــر نســبی اب ــر بيم ــد. اگ ــزایش مــی یاب ــر ، اف ــه  ،براب ــتال ب ــرادری مب ــا ب خــواهر ی
ــيش از  ــتال ۶٠آلزایمــر پ ــد مب ــک وال ــز ی ــه  ٧ – ٩ باشــند، خطــر نســبی آنهــا ســالگی و ني ــر مــی شــود. بيمــاری آلزایمــر ب براب

ـــد از ـــرات عبارتن ـــن تغيي ـــد. ای ـــی افت ـــاق م ـــد، اتف ـــی ده ـــام م ـــز انج ـــه در مغ ـــی ک ـــت تغييرات ـــطح  :عل ـــدن س ـــایين آم  پ



ــد.  ــا درســت و مــنظم کــار کن ــه مغــز کمــک مــی کننــد ت ــا پيــام رســان هــای شــيميایی کــه ب انتقــال دهنــده هــای عصــبی ی
 .يزی باعث این کاهش می شود هنوز به صورت روشن مشخص نيستاینکه چه چ

خطــر ابــتال بــه آلزایمــر بــا بــاال رفــتن ســن افــزایش مــی یابــد امــا ایــن بــه آن معنــا نيســت کــه تمــام افــراد بــه آلزایمــر          
بـــه آن ســـال از نـــوعی از زوال عقـــل رنـــج مـــی برنـــد. ایـــن  ٨۵نفـــر افـــراد بـــاالی  ١٠٠نفـــر از هـــر  ٣۵مبـــتال مـــی شـــوند. 

پنجــه نــرم مــی کننــد. بــروز زوال عقــل در ســنين پــایين تــر از و نفــر بــا ایــن مشــکل دســت  ١٠٠نفــر از هــر  ۶۵معناســت کــه 
  .سال نادر است ۶٠

  دوره بيماري آلزايمر چقدر است؟
رونــد پيشــرفت بيمـــاری آلزایمــر در افـــراد مختلــف بــا توجـــه بــه شـــرایط و پيشــينه زنــدگی، زمـــان تشــخيص، نـــوع         
ــه طــور كلــی ایــن بيمــاری ســال هــم می ١٠های مراقبتــی و درمــانی متفــاوت اســت و گــاهی بــه اقــدام مرحلــه  ٣رســد. ب

ـــم به ـــف، عالی ـــا خفي ـــه اول ی ـــدریج ظـــاهر میدارد؛ در مرحل ـــه وجـــود میت ـــرد ب ـــرای ف ـــد. در شـــوند و مشـــكالتی را ب آورن
ــروز می ــم ب ــام عالی ــانی، تم ــه مي ــا زمرحل ــت تنه ــادر نيس ــار ق ــد و بيم ــاکنن ــد و حتم ــدگی كن ــاز دارد. در  "ن ــی ني ــه همراه ب

ــدن بخش ــر ش ــل درگي ــه دلي ــم ب ــایی ه ــه نه ــمی مرحل ــكالت جس ــی، مش ــكالت ذهن ــر مش ــالوه ب ــز، ع ــادی از مغ ــای زی ه
  شود.به دیگران وابسته می "آید و بيمار برای زندگی، كامالمتعددی نيز در فرد به وجود می

  عبارتند از: عوامل بيماري آلزايمربرخي از 
  . تاريخچه خانوادگي1

توانـــد در شـــوند، میدهـــد ســـنی کـــه والـــدین در آن بـــه بيمـــاری آلزایمـــر مبـــتال مییـــک مطالعـــه جدیـــد نشـــان می        
ثير ژنتيکـــی ایـــن بيمـــاری أدهـــد کـــه تـــمطالعـــه جدیـــد نشـــان می .ثيرگـــذار باشـــدأابـــتالی فرزنـــد آنـــان بـــه ایـــن بيمـــاری ت

شــد، باشــد. محققــان دریافتنــد کــه هــر چــه فــرد بــه ســنی کــه پــدر یــا مــادرش تصــور می "توانــد بيشــتر از آنچــه کــه قــبالمی
بــه آلزایمــر مبــتال شــدند، نزدیــک شــود، بيشــتر احتمــال دارد کــه پــالک آميلوئيــد (پروتئينــی کــه منجــر بــه پيشــرفت بيمــاری 

  .ها ایجاد شود شود) در مغز آنآلزایمر می

  . افسردگي2
دهــد افســردگی شــدید بــه شــکل قابــل تــوجهی موجــب شــگاه کاليفرنيــا نشــان میمطالعــه جدیــد محققــان دان        

ــراد مســن می ــل در اف ــروز زوال عق ــزایش ریســک ب ــر شــود. افســردگی در ســالمندان میاف ــد آلزایم ــا عالیمــی مانن ــد ب توان
ــد ــروز کن ــری و حافظــه .ب ــروز مشــکالت فک ــا تشــدید افســردگی، ریســک ب ــر میب ــارانای دو براب ــتال  شــود. برخــی از بيم مب

  شوند.کند، دچار فراموشی میشان شدت پيدا میکه بيماری به افسردگی هنگامی

  . كم تحركي3
ـــان می         ـــات نش ـــر میمطالع ـــواس و آلزایم ـــتالل ح ـــزایش اخ ـــث اف ـــی باع ـــم تحرک ـــردن و ک ـــد ورزش نک ـــود. ده ش

شـــوند و در صـــبی مغـــز میهـــای عتر دچـــار تحليـــل رفـــتن بافتکننـــد ســـریعمحققـــان دریافتنـــد افـــرادی کـــه ورزش نمی
هــای اخــتالل حــواس شــوند و بــرای افــراد ميانســال کــم تحرکــی نهایــت زودتــر ممکــن اســت کــه مبــتال بــه آلزایمــر و بيماری

کنــد. آمــادگی جســمانی باعــث کــاهش ســرعت کــی بــوده و آنهــا را مســتعد اخــتالل حــواس میيتــر از عوامــل ژنتمهم
  شود.این پروسه می

  خوابي. كم4
ـــد دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه واشـــنگتن نشـــان می         ـــات جدی ـــدن در تحقيق ـــامنظم خوابي ـــای ن ـــه الگوه ـــد ک ده

ــه بيمــاری آلزایمــر باشــدبزرگســاالن ســالم می ــتالی زودرس ب ــد نشــانه اب کنــد کــه عــدم تعــادل ایــن مطالعــه بيــان می .توان
ــتالل ــه اخ ــر ب ــن اســت منج ــالغ ممک ــه بزرگســاالن ب ــا سيســتم روزان ــدن ی ــی ب ــه  ســاعت طبيع ــزی شــود ک ــدهای مغ فرآین

ـــژه بيمـــاری آلزایمـــر منتهـــی می "نهایتـــا ـــه وی ـــه دمـــانس، ب ـــا آلزایمـــر زودرس پروتئين .شـــودب هـــای آميلوئيـــدی مـــرتبط ب
  .یابدشود یا زمانی که یک فرد خواب کافی نداشته باشد، افزایش میهنگامی که خواب مختل می

  . مصرف زياد نمك5
ــد نشــان می         ــه آلزایمــر را دهــتحقيقــات جدی ــتال ب ــاد نمــک، موجــب مصــرف اکســيژن مغــز شــده و خطــر اب د مصــرف زی

  های دهــــد کــــه رژیــــم شــــور بــــه اخــــتالل در عملکــــرد ســــلولنتــــایج ایــــن مطالعــــات نشــــان می .دهــــدافــــزایش می



در برخـــی از انـــواع "زوال مغـــز" کـــه  .دهـــدشـــود کـــه جریـــان خـــون در مغـــز را کـــاهش می"الیـــه درون رگـــی" منجـــر می
  .یابدرین نوع آن "آلزایمر" است نيز جریان خون به مغز کاهش میتشایع

  . اضطراب6
ــا         ــکی آمریک ــوم پزش ــان عل ــک در متخصص ــایش ی ــازه آزم ــد ت ــه دریافتن ــز ک ــطح اف ــزایش س ــا اف ــطراب ب ــم اض ایش عالئ

ــروتئين " ــاپ ــد بت ــز در" آميلوئي ــراد مغ ــه ســالمندی و مســن اف ــرد ک ــد طبيعــی شــناختی عملک ــرتبط دارن ــه .اســت م های یافت
های اوليـــه بيمـــاری آلزایمـــر باشـــد. توانـــد از نشـــانهایـــن مطالعـــه حـــاکی از آن اســـت کـــه افـــزایش عالئـــم اضـــطراب می

ــروز عالئــم آلزایمــر ظــاهر  ١٠توانــد آميلوئيــد می ایش ســطح پــروتئين بتــاافــز دهــد کــهها نشــان میبررســی ســال قبــل از ب
  ن درميان افراد مسن دارد.تئيدر افزایش سطح این پرو شود. طبق این مطالعه، اضطراب نقش حائز اهميتی

  . دخانيات7
ــاکتور شــناخته         ــات اســت. براســاس اطالعــات منتشــر شــده  هفتمــين ف ــرای پيشــرفت آلزایمــر مصــرف دخاني شــده ب

ــدگی مــ ــانی زن ــوعی در کيفيــت دوران پای ــه ن ــرد ب ــدگی هــر ف ــوان ؤاز ســازمان جهــانی بهداشــت، شــيوه زن ــه عن ثر اســت. ب
رســـانی سيســـتم گـــردش خـــون بـــه ویـــژه عـــروق مغـــزی در مقایســـه بـــا افـــراد مثـــال بـــا مصـــرف ســـيگار ظرفيـــت خون

  .کندیابد که همين عارضه در نهایت زمينه را برای بروز آلزایمر آماده میغيرسيگاری کاهش می

  عبارتند از: آلزايمربيماري هاي پيشگيري از راه

  
  . ورزش1

ثير زیــادی بــه ســوخت و ســاز أدانشــگاه گوتــه فرانکفــورت نشــان داده اســت کــه ورزش کــردن تــمطالعــات جدیــد         
ــز می ــوگيری کنــدگــذارد و میمغ ــناختی و زوال عقلــی جل ــتن کــارایی ش ــد از تحليــل رف ــی .توان ها نشــان داده کــه بررس

ـــامين ـــی از ویت ـــولين (جزئ ـــاده ک ـــزایش م ـــوگيری از اف ـــث جل ـــز باع ـــاز در مغ ـــوخت و س ـــزایش س ـــن ) میB اف ـــود. ای ش
ــاهش ســلول ــا ک ــزایش میمتابوليســت معمــوالً ب ــه آلزایمــر میهای عصــبی اف ــزایش آن منجــر ب ــت اف ــد و در نهای شــود. یاب

ـــز تنظـــيم می ـــولين را در مغ ـــزان ک ـــام ورزش مي ـــث حفاظـــت از ســـلولانج ـــردن باع ـــابراین ورزش ک ـــد. بن های عصـــبی کن
  شود.می

  . قدم زدن2
روی بـــر دهـــد کـــه فعاليـــت فيزیکـــی ماننـــد پيـــادهانتشـــار یافتـــه نشـــان می ٢٠١٨مطالعـــات اخيـــری کـــه در ســـال         

ــ ــز ت ــابراین برداشــتن ثير میأســاختار مغ ــذارد. بن ــوگيری می ۴گ ــواس جل ــتالل ح ــول روز از اخ ــدم در ط ــزار ق ــده ــرادی  .کن اف
ــول روز  ــداقل در ط ــه ح ــام برمی ۴ک ــزار گ ــد. فعه ــران دارن ــه دیگ ــارایی شــناختی بيشــتری نســبت ب ــد ک ــی دارن ــت فيزیک الي

  شود.همچنان باعث افزایش توانایی مغز در ایجاد تغييرات می

  . دو زبانه بودن3
 .کنــدثير قــرار گرفتــه، تقویــت میأدر بيمــاران آلزایمــر تحــت تــ "دانســتن زبــان دوم منــاطقی از مغــز را کــه معمــوال        

همگــی مبــتال بــه بيمــاری آلزایمــر بودنــد را مــورد  زبانــه کــه زبانــه و تــک محققــان کانــادایی، اســکن مغــز دو گــروه افــراد چنــد
ثيرات اخــتالالت مغــزی أبررســی قــرار دادنــد. نتيجــه ایــن بــود کــه دانســتن یــک زبــان دوم ممکــن اســت بــه کــاهش تــ

  .کمک کند (Degenerative) "دژنراتيو" 



  قهوه .4
ــاثير مصــرف قهــوه و ســالمت مغــز نشــان می         ــه در مــورد ت ــا کــاهش دهــد مبررســی انجــام گرفت ــب قهــوه ب صــرف مرت

  درصدی خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقلی مرتبط است. ١۶

  . چاي سبز5
 آلزایمـــر بيمـــاری از پيشـــگيری بـــه توانـــدمی ســـبز چـــای در موجـــود EGCGمتخصصـــان کانـــادایی معتقدنـــد ترکيـــب         
کــاهش خطــر ابــتال بــه آلزایمــر بــوده امــا . هرچنــد نتــایج مطالعــات متعــدد تــاکنون حــاکی از ارتبــاط چــای ســبز بــا کنــد کمــک

دهـــد چگونـــه مکـــانيزم نهفتـــه در ایـــن ارتبـــاط پـــيش از ایـــن نامشـــخص بـــوده اســـت. اکنـــون بررســـی جدیـــد نشـــان می
  .سازدمی مختل را آلزایمر بروز در ثرؤم سمی هایپالک تشکيل نوشيدنی این در موجود EGCG  ترکيب

  معاينه چشم .6
ــازگی محققــان          ــه ت ــه طــور زوداند میشــده مــدعیب ــن بيمــاری را ب ــه ای ــتال ب ــا اســکن ســاده چشــم امکــان اب ــوان ب  ت

هــایی متشــکل از پروتئينــی موســوم بــه "بتــا آميلوئيــد" در مغــز بيمــاران آلزایمــر، پالک هنگــام تشــخيص داد. در بيمــاری
ــه ســلولشــکل می ــه ب ــرد ک ــزی آســيب رســانده و آنگي ــابود میهای مغ ــا را ن ــد. دانشــه ــزان کن ــد همــين مي مندان دریافتن

ــروتئين انباشــت ــد" های پ ــا آميلوئي ــع در پشــت چشــم) هــم شــکل می"بت ــالکدر شــبکيه (واق ــزان پ ــرد و مي شناســایی  گي
کنــد، ایــن بــدین معناســت کــه شــده در ایــن بخــش بــا ميــزان پــالک موجــود در نــواحی مغــزی بيمــاران آلزایمــری برابــری می

  .بينی کردها قبل از ظهور عالئم واقعی آن، با استفاده از اسکن چشم پيشلتوان امکان بروز آلزایمر را سامی

  . بلوبري7
ــوبری میها نشــان میبررســی         ــوه بل ــه دهــد مصــرف مي ــدرت حافظــه ب ــود ق ــی و بهب ــا پيشــگيری از زوال عقل ــد ب توان

ــد ــز کمــک کن ــرد آنتی .ســالمت مغ ــه و عملک ــدرت حافظ ــرای ق ــوه ب ــن مي ــود در ای ــراد بزرگســال اکســيدان موج شــناختی اف
  کند.مفيد است و از ابتال به آلزایمر پيشگيری می

  نحوه رفتار با افراد مبتال به بيماري آلزايمر

  
  با لحنی مالیم و اطمينان بخش سخن گفته شود بيمارباید با. 
  ــه ــا ارائ ــرد و اشــتباهات وی را ب ــار ک ــز رفت ــد ســرزنش آمي ــا بيمــار نبای پيشــنهاد هنگــام گيجــی و ســردرگمی، ب

 .تصحيح کرد
 اگر افراد از پشت سر به او نزدیک شوند ممکن است بيمار وحشت زده یا آشفته شود. 
  .همــواره بایــد بــه ســخن گفــتن بــا بيمــار ادامــه داد، حتــی زمــانی کــه دیگــر متوجــه کلمــات دیگــران نمــی شــود

 .و در مورد موضوعاتی حرف زد که فرد به آنها اهميت می دهد
 ســت فقــط یــک ســؤال از او پرســيده و مهلتــی بــرای پاســخ دادن بــه او داده شــود. اگــر بــه در هــر زمــان بهتــر ا

ــا همــان کلمــات  ــر اســت پرســش ب ــار دیگــران نشــده اســت، بهت نظــر مــی رســد بيمــار آلزایمــری متوجــه گفت



ــا کلمــات دیگــری پرســش  ــد دقيقــه دیگــر مــی بایســت ب ــس از چن ــاز هــم متوجــه نشــد، پ ــر ب تکــرار شــود. اگ
 .خود را تکرار کرد

  پــيش از اینکــه از بيمــار انجــام کــاری خواســته شــود، بهتــر اســت او را بــا نــام خطــاب کــرد. وقتــی بــا او صــحبت  
 .می شود می بایست، تماس چشمی با وی برقرار کرد تا به تمرکز او کمک شود

  بایــد مطمــئن شــد فــرد مبــتال بــه بيمــاری آلزایمــر بــه خــوبی فــرد مــورد گفــت وگــوی خــود را ببينــد یــا صــدای او
را کــامالً مــی شــنود. بــدین معنــی کــه آیــا فــرد مبــتال بــه آلزایمــر در حــال اســتفاده از عينــک یــا ســمعک مــی بــا 

 .شد و آیا سکوت کافی در محيط برقرار است
  زمــانی کــه بــا فــرد مبــتال بــه بيمــاری آلزایمــر صــحبت مــی شــود، رادیــو و تلویزیــون را خــاموش کــرده تــا حــواس

 .وی منحرف نشود
 ز طنز استفاده شود، اما هرگز نباید بيمار مورد تمسخر قرار گيردهرجا ممکن باشد ا. 
  همــه وظــایف او بــه مراحــل کوچــک تــر تقســيم شــود. هــر بــار بایــد بــه فــرد گفتــه شــود کــه در ایــن مرحلــه او

چــه بایــد انجــام دهــد. گفــتن دســتورالعمل هــای زیــاد در یــک زمــان یــا بــا ســرعت زیــاد، ســر درگمــی بيمــار را 
گــر فــرد برآشــفته شــد و همکــاری نکــرد، مراقــب بيمــار مــی بایســت کــار را متوقــف کــرده افــزایش مــی دهــد. ا

 .و بعداً دوباره تالش کرد
  ـــای ـــه ج ـــثالً ب ـــرد. م ـــز ک ـــی پرهي ـــالت منف ـــتن جم ـــد از گف ـــرو«بای ـــرون ن ـــه بي ـــود» از خان ـــه ش ـــه او گفت   ب

 .»در خانه بمان« 

  نتيجه گيري:
باشـــند. ســـال، زوال عقـــل دارنـــد و حـــدود نيمـــی از آنهـــا مبـــتال بـــه آلزایمـــر می ٦٠درصـــد افـــراد بـــاالی  ١٠ "تقریبـــا        

ــده می ــا دی ــام نژاده ــه در تم ــت ک ــی اس ــر ژنتيک ــاهمگن از نظ ــاری ن ــوعی بيم ــر ن ــود. آلزایم ــه  ٥ش ــتال ب ــاران مب ــد بيم درص
 و  ار بيمــاری خــانوادگی بــا تظــاهر دیــررس،درصــد دچــ ١٥ -  ٢٥آلزایمــر دچــار بيمــاری خــانوادگی بــا تظــاهر زود هنگــام ، 

درصــد مــوارد آلزایمــر خــانوادگی ، تــوارث اتــوزومی غالــب و بقيــه چنــد  ١٠باشــند. درصــد مبــتال بــه بيمــاری تــک گيــر می ٧٥
  دهند.عاملی را نشان می

ـــه         ـــروتئين رشـــتهمهمتـــرین یافت ـــاو در مغـــز آميلویيـــ ای پپتيـــد بتـــاهای شـــناختی بيمـــاری آلزایمـــر ، رســـوب دو پ د ت
ــامی ــد بت ــند. پپتي ــی از ژن باش ــط یک ــده توس ــی ش ــز گردان ــروتئين رم ــه از پ ــد ک ــاری  آميلویي ــه بيم ــده ب ــتعد کنن ــای مس ه

ــود می ــانوادگی بوج ــر خ ــالکآلزایم ــد، در پ ــر  آی ــه آلزایم ــان ب ــخ مبتالی ــلولی م ــارج س ــای خ ــری در فض ــا پي ــد ی ــای آميلویي ه
ـــت می ـــالکیاف ـــروت شـــود. پ ـــاوی پ ـــد ، ح ـــای آميلویي ـــا ئينه ـــر بت ـــالوه ب ـــر ع ـــای دیگ ـــد می ه ـــه آميلویي   باشـــند. از جمل

  شـــود.) رمـــز گردانـــی میAPOEکـــه ایـــن هـــم توســـط نـــوعی ژن مســـتعد کننـــده بـــه آلزایمـــر ( Eآپوليپـــو پـــروتئين 
ــاو ( ــروتئين ت ــر فســفریله پ ــالفTauاشــکال هيپ ــریالری را تشــکيل می ) ، ک ــورو فيب ــای ن ــالکه ــرخالف پ ــه ب ــد ک ــای  دهن ه

ــد در  ــورونآميلویي ــل ن ــت می داخ ــر یاف ــای آلزایم ــوله ــرو توب ــا ميک ــرتبط ب ــروتئين م ــک پ ــاو ی ــوند. ت ــ ش ــه ب ــت ک ــور ه هاس ط
ــورون ــری در ن ــروز می واف ــز ب ــولهــای مغ ــداری ميکروتوب ــروتئين ، تجمــع و پای ــن پ ــد. ای ــر فسفوریالســيون  یاب ــر اث ــه ب هــا را ک

ــاهش می ــت میک ــد، تقوی ــهیاب ــکيل کالف ــد. تش ــکن ــریالزی ت ــورو فيب ــاهراهای و ن ــورونی در  "او ظ ــتحاله ن ــل اس ــی از عل یک
  بيماری آلزایمر است.
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، تكثير و گاهي انتشار غير زرگي از بيماري ها است كه با رشداصــطالح عمومي براي گروه بســرطان يك  (WHO) بر طبق تعريف ســازمان جهاني بهداشــت 
دن ب طبيعي ســلولهاي بدن مشــخص مي شود. اين بيماري مهلك دومين علت اصلي مرگ و مير در سطح جهان است. سرطان مي تواند تقريباً بر هر قسمت از

در ســطح جهاني مولكولي زيادي باشــد كه هر يك نيازمند اســتراتژي هاي مديريتي خاص خود مي باشــند. تأثير بگذارد و داراي زيرگروه هاي آناتوميكي و 
، گردن رحم و ، ريه، روده بزرگكه سرطان هاي پستان ، معده و كبد شايعترين انواع سرطان در مردان است، در حاليروده بزرگســرطان هاي ريه، پروستات، 

سرطان در ايران را مي توان  نمودار مرگ ومير ناشي از  2014بر طبق آخرين آمار سازمان جهاني بهداشت در سال باشند. تيروئيد شــايعترين در بين زنان مي 
  به صورت زير تصوير نمود:

 

  ).1( 2014در سال  (WHO). نمو.دار مرگ ومير در ايران به تفكيك مردان و زنان بر طبق آمار سازمان جهاني بهداشت 1 شكل

يماري اين ب درمانو  تشخيص، عوامل خطر، و نشانه ها عالئم شيوع،با توجه به شيوع و مرگ ومير باالي سرطان پستان در ايران دراين مقاله بر آن شديم تا به 
  كشنده بپردازيم.

  الگوي بروز و شيوع سرطان پستان در ايران

ميانگين سني اين  .)2ابتال به سرطان پستان مشاهده و ثبت شد (مورد جديد  233/10، 2011ايران، در سال در اليان به سرطان پستان مبتبر طبق آمار ثبت 
در استان هاي نفر   5-72 دامنهنفر با  000/100 هر نفر در 88/29آهنگ شــيوع كه بر مبناي ســن بيماران بهنجار شده بود  بود. ســال 9/50 ± 6/12بيماران 

بيشترين شيوع اين بيماري رو به خود اختصاص ، اصفهان و مركزي هاي مازندران، تهران، البرز استان در شــكل زير مشاهده مي شود همانطور كه مختلف بود.
  دادند.

  ( شيوع، عوامل خطر، تشخيص و درمان) سرطان پستان در زنان



 

  ).2كشور ( در استان هاي مختلف )بر مبناي سن بيماران بهنجار شده( سرطان پستان در زنان ايراني آهنگ شيوع. 2 شكل

 عالئم و نشانه ها

 :)3( عالئم و نشانه هاي سرطان پستان ممكن است شامل موارد زير باشد

 يا ضخيم شدن بافت پستان كه با بافت هاي اطراف آن متفاوت باشد. اي توده  -1

 پستان تغيير اندازه، شكل يا ظاهر -2

  پوسته شدن و يا تغيير رنگ پوست اطراف نوك پستانتغييرات موضعي در پوست پستان همچون فرورفتگي نوك پستان، پوسته   -3

  ( ترشحات خوني و يا شفاف)ترشحات از نوك پستان به غير از شير مادر  -4

  توده يا تورم در زير بازو -5

 عوامل خطر

ي ابتالي قطعي به اين بيماري ، داشتن هر يك ازاين عوامل به معناتان شــناخته شــده اســت.  با اين حالتاكنون عوامل خطر بســياري در زمينه ســرطان پســ
غير قابل اجتناب مانند سن و  ربه طور كلي عوامل خطر را مي توان به دو دســته عوامل خطر قابل اصــالح همچون مصــرف مشروبات و عوامل خط نخواهد بود.

 :  )4-6( جنسيت تقسيم كرد. برخي از اين عوامل عبارتند از

هســتند نسبت به ساير زنان احتمال بسيار بيشتري به ابتال به سرطان پستان خواهند  BRCA2و  BRCA1ژنتيك: زناني كه داراي جهش ژن هاي  -1
 داشت. 

 .مي بايد، خطر ابتال به سرطان پستان افزايش رخ دهدسالگي  12قبل از  قاعدگيقاعدگي زودرس: اگر اولين دوره  -2

 بافت متراكم پستان  -3

 عدم فرزندآوري يا عدم شيردهي -4



 ي خاص و چاقيالگوهاي رژيم غذاي -5

 تشخيص

مي باشد. در مراحل  MRIتصويربرداري يا دو روش غربالگري متداول ســرطان پســتان شــامل معاينه فيزيكي پســتان توسط يك پزشك معالج و ماموگرافي و 
ســن غربالگري براي ماموگرافي بر اخيرا شــروع   ناحيه آســيب ديده پســتان مي تواند تجزيه و تحليل و تشــخيص نوع آن را تســهيل كند. نمونه برداري ازبعد 

وجه ل با تمبناي طبقه بندي جمعيت در معرض خطر ســرطان و كاهش بار هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي و يا نتايج كاذب تعديل يافته است. به عنوان مثا
ــن ــيه هاي غربالگري ماموگرافي در ايالت متحده، افراد بدون عالمت كه در معرض خطر ابتال به س ــندرم ارثي به توص ــتان خانوادگي (مانند س ــرطان پس درم س

  ).7( ساله ادامه دهند 1يا  ماهه 6و در فاصله هاي و در  سالگي شروع كنند 50پســتان و ســرطان تخمدان) هســتند، بايستي غربالگري ماموگرافي را در سن 

د. هر يك از اين شو) طبقه بندي مي Stage) و مرحله (Grade)، درجه (Histopathologyســرطان پستان بر مبناي چندين سيستم شامل بافت شناسي (
اف دد لنفاوي اطردســته بندي ها، پيش آگهي و پاسخ به درمان را تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان مثال برمبناي اندازه تومور، حضور سلولهاي سرطاني در غ

 ):8بارتند از (تومور و گسترش آن به ساير نقاط بدن، چهار مرحله اصلي سرطان پستان ع

 ) است.LCIS) يا سرطان لوبوالر در محل (DCIS: وضعيت پيش سرطاني كه شامل كارسينوماي داكتال غير تهاجمي در محل (0مرحله 

 در پستان يا در غدد لنفاوي اطراف آن است. سرطاني: شامل وجود سلول هاي 1-3مراحل 

  سرطاني به ديگر نقاط بدن بوده و بنابراين پيش آگهي ضعيفي دارد.: سرطان متاستاتيك است كه شامل تهاجم سلولهاي 4مرحله 

 درمان

رژيم  ،و پرتودرماني درمان اســتاندارد مبتاليان به سرطان پستان است كه بسته به عوامل مختلفي از جمله پيشرفت بيماري و سن فرد جراحي، شــيمي درماني
دو پستان به طور كامل (ماستكتومي) و يا بخشي از بافت پستان (المپكتومي يا كوادرانكتومي)  . جراحي شــامل برداشتن يك يا هر)9( درماني تجويز مي شــود

ــورت تمايل فرد ــتن تومور، در ص ــت. پس از برداش ــترش تومور و درگيري بافت هاي اطراف اس ــازي (جراحي  با توجه به گس ــت عمل جراحي بازس ممكن اس
  پستان است.بافت بهبود يابد. انتخابي ديگر استفاده از پروتز سينه جهت شبيه سازي پالستيك) انجام شود تا زيبايي ظاهري محل درمان 

يا  استفاده از پرتوهاي يونيزان كه گرفته شود. در اين روش درماني باپرتودرماني ممكن اســت به تنهايي و يا پس از عمل جراحي بسته به مرحله تومور به كار  
بافت هدف پرداخته مي شود. مطالعات نشان مي دهند كه پرتودرماني   DNAند به تخريب منبع راديواكتيو ساطع مي شود و يا از ناز دســتگاه تابيده مي شــو

 از خطر بازگشــت دوباره تومور بكاهد و در صــورتي كه تنها بخشــي از بافت پستان حين حراجي برداشته شده باشد، انجام آن ضروري است ٪66-50مي تواند 
)10(.  

ـــيمي درماني يا ديگر انواع داروها همچون دارو درمــاني   ـــورت ش ـــدوده كننده هورموني و يا آنتي بادي هاي مونوكلونال بــه ص  monoclonal)عوامل مس

antibodies)  ـــت پيش از جراجي  به عنوان درمان كمكي به كار رود (neoadjuvant therapy)و يــا پس از جراحي  (adjuvant therapy)ممكن اس
اكثر  ماه اســتفاده شــود. 3-6تجويز مي شــود و ممكن اســت در بازه زماني  2-4درماني به طور گســترده اي براي بيماران ســرطاني در مرحله .  شــيمي )11(

كار مي كنند. اما اين آسيب تنها به  DNAداروهاي شــيمي درماني با از بين بردن ســلولهاي ســرطاني با رشــد ســريع، با مكانيسم هايي همچون ايجاد آسيب 
به عنوان مثال آسيب به عضله قلب خطرناكترين  .هاي طبيعي در حال رشد سريع  نيز صدمه بزند اي ســرطاني محدود نمي شود و مي تواند به سلوله لولســ

  است. (doxorubicin)دوكسوروبيسين داروي متداول عارضه 

از داروهاي مسدوده كننده گيرنده اين هورمون همچون  ،جهت رشددر مبحث هورمون درماني بر مبناي نياز برخي ســلول هاي ســرطان پســتان به اســتروژن 
tamoxifen ننده توليد هورمون اســتروژن مانند و يا داروهاي متوقف كanastrozole  .10استفاده از اين داروها ممكن است بازه طوالني اســتفاده مي شود 

  .)12( ساله را در برگيرد

  جمع بندي

درصد مرگ و مير ناشي از سرطان مي تواند با اصالح عواملي همچون پرهيز از فرآورده هاي دخانيات،  50تا  30براســاس گزارش سازمان جهاني بهداشت، بين 
موفقيت آميز  كاهش مصرف الكل، حفظ وزن سالم بدن و ورزش منظم كاهش يابد. از سوي ديگر تشخيص اين بيماري در مراحل اوليه مهم ترين عامل درمان

. مرحله با تهاجم بيماري به غدد لنفاوي، ديواره قفســه ســينه و پوســت خواهد بودبيماران اســت. هرچه مرحله تشــخيص باالتر باشــد، پيش آگهي ضــعيف تر 
خواهد شد، هنوز مرحله  ) كه شامل كل پستانDCISت. به عنوان مثال، سرطان مجراي داكتال درمحل (مشــخص مي شود و لزوما به ابعاد تومور وابسته نيس

ضمن آنكه تحقيات نشان مي دهند  ).13( را در پي خواهد داشت ٪98ساله بيماري در حدود  10صفر محسوب مي شود و در نتيجه پيش آگهي عالي با بقاي 



در  ).14و15رشد سريع تر سلول هاي سرطاني مي گردند ( و كاهش ســيستم ايمني بدن موجب نفرينموســوم به اپي يتوليد هورموناضــطراب و افســردگي با 
 تشــخيص ســريع افســردگي در بيماران مبتال به ســرطان، از اولويت هاي بهداشت عمومي است. استراتژي هاي رفتاري با هدف كاهش پريشاني رواني و نتيجه

مهم نه تنها در درمان  يراهكارهاي مي تواند سمي و اختالالت خواب،عالئم افســردگي، از جمله اصــالح رژيم هاي غذايي و سبك زندگي ناسالم، عدم تحرك ج
  .افسردگي، بلكه براي بهبود سريع تر بيماران باشد
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زناندر سرطانهاي شايع   

 مقدمه:
هاي شايع زنان از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است. از اين رو در توزيع فراواني سرطان

كشورهاي مختلف درصد شيوع اين نوع سرطانها متفاوت مي باشد. بر اساس پيش بيني هاي 
ميليون نفر برسد كه  20ميزان سرطانهاي زنان به حدود  2025موجود انتظار مي رود تا سال 

با گذشت زمان ممكن است ميزان آن بيشتر نيز بشود. سرطانهاي زنان در كشورهاي توسعه 
يافته به عنوان دومين علت مرگ و مير و در كشورهاي در حال توسعه چهارمين علت مرگ و 

، سرطانهاي پستان مير مي باشد؛ اما در ايران سومين دليل مرگ و مير زنان محسوب مي شود.
تخمدان ، رحم و سرويكس به عنوان شايعترين سرطانهاي زنان در تمامي جوامع شناخته شده 
اند كه متاسفانه شيوع آن در حال افزايش مي باشد. از اين رو پيشگيري ، تشخيص به موقع و 
درمان اين سرطانها امري ضروري مي باشد. طبق آمار اعالم شده از تحقيقات يكي از مراكز 

 4درصد(  400رطان در اروپا، مرگ هاي ساالنه ناشي از سرطان رحم، به ميزان تحقيقاتي س
 20برابر) افزايش يافته و زناني كه به دليل سرطان رحم در يك دهه گذشته فوت كرده اند، 

درصد افزايش يافته است. افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان رحم، به دنبال افزايش 
بوده است. با تشخيص اوليه عالئم انواع سرطان بخصوص سرطان رحم، ميزان زنان مبتال همراه 

  شانس درمان موفق زنان مبتال افزايش يافته است.
 رحم دهانه سرطان  15 سنين در پستان سرطان از بعد را زنان مرگ علت دومين: ‐ 44 

 ترين شايع توسعه حال در هاي كشور از خيلي در حتي و دهد مي تشكيل جهان در سالگي

 است زنان در سرطان از ناشي مرگ علت سرطان رحم شايع ترين سرطان دستگاه تناسلي  .
زنان است، ولي چون عالئم ان به صورت خونريزي غير طبيعي ظاهر مي شود، در مراحل اوليه 
تشخيص داده مي شود. چون اين سرطان عالئم زود رس ايجاد مي كند و غربالگري آن نياز به 

)مخاط رحمي دارد و اين كه روش هاي سونوگرافي نيز مقرون به صرفه بيوپسي (تكه برداري
نيست، به طور معمول در صورت نبود عالئم غير طبيعي خونريزي ،غربالگري براي تشخيص 

در خصوص بيماران چاق با سابقه فاميلي  .اين نوع سرطان در تمام بيماران توصيه نمي شود
ران با سابقه سيكل هاي بدون تخمك گذاري و سرطان رحم، كولون، پستان و تخمدان بيما

بيماران با سابقه درمان جانشيني استروژن بدون استفاده از پروژسترون (در صورتي كه قبال 



سالگي نمونه برداري از رحم به طور سرپايي يا  35هيستركتومي نشده باشند) بيوپسي و از 
  پس از بستري در بيمارستان و كورتاژ تشخيصي الزم است.

 حاضر حال در .است زنان در و مير مرگ عامل دومين و سرطان ترين شايع :پستان سرطان 

 مرحله تشخيص روش اين .است پستان سرطان تشخيص براي غربالگري روش يك ماموگرافي

 به سال، 50 تا40 سنين در ماموگرافي  .كند مي تر آسان را لنفاوي غدد به انتشار و سرطان
 و بهترين ماموگرافي .شود مي توصيه ساالنه صورت به سالگي 50 از پس و سال 2 تا يك فاصله

 تشخيص به پستان خودآزمايي است پستان سرطان اوليه مراحل تشخيص روش ترين زودرس
 سرطان موارد درصد 70 پستان خودآزمايي كند، مي كمك ابتدايي مراحل در پستان سرطان

 2 از تر بزرگ پستاني توده موارد اين در دهد مي تشخيص قابل بيمار خود توسط را پستان
 در بيشتري دقت با بيمار خود معاينه به نسبت پزشك توسط ها پستان معاينه .است متر سانتي

 توسط متر سانتي يك حدود توده چون است، كننده كمك سرطان اوليه مراحل تشخيص

زودرس و درمان به . غربالگري سرطان، ابزاراصلي براي تشخيص بود خواهد لمس قابل پزشك
موقع آن در مراحل اوليه مي باشد. روش هاي تشخيصي سرطان پستان عبارتند از: خودآزمايي 
پستان ، معاينه باليني توسط پزشك يا ماما ، ماموگرافي ، عكس برداري ، سونوگرافي  و نمونه 

به صورت  خودآزمايي پستان -1برداري. برنامه غربالگري سرطان پستان به اين  صورت است: 
معاينه فيزيكي توسط پزشك يا كاركنان بهداشتي ماهر،به صورت  -2سالگي،  20ماهيانه از 

  سال يكبار. 2-3سالگي هر  40ماموگرافي از  -3سالگي و 20-40ساليانه بين 
 اين موثر عوامل از سيگار به اعتياد است، زنان در مرگ اصلي علل از كيي  :ريه سرطان 

 ريه سرطان تشخيص براي غربالگري بودن موثر شدت بر دال شواهدي گونه هيچ .است  بيماري

 انجام ريه گرافي راديو سال 50 باالي سنين در ساالنه شود مي توصيه ولي .نيست دست در

  .شود مي توصيه بيشتر مساله اين ريوي عالئم وجود سيگار به اعتياد موارد در بخصوص شود،
 ازمايش انجام ، مقعد و بزرگ روده سرطان غربالگري براي :سرطان روده بزرگ و مقعد

 انجام و ساالنه زنانگي معاينه با همراه مقعدي ساالنه معاينه . است كننده كمك مدفوع

 .شود مي توصيه سال 5 تا 3 هر )مقعد و روده پايين قسمت اندوسكوپي(سيگموئيدوسكوپي

 غربالگري سن دارند، پوليپ يا مقعد و بزرگ روده سرطان به مبتال يك درجه فاميل كه بيماراني

 ژنتيك مشاوره بايد بيماري، اين خانوادگي سابقه با بيماران در  .باشد مي بعد به سالگي 40

 ساالنه طور به بلوغ زمان از بايد افراد اين يا هستند بيماري ژن حامل كه بيماراني شود انجام

 بزرگ روده سرطان خانوادگي تاريخچه داراي بيماران در .گيرند قرار سيگمموئيدوسكوپي تحت



 ژنتيك مشاوره بايد باشد، داده رخ جواني سن در سرطان اگر بخصوص ارثي پوليپي غير مقعد و

 تمام بايد موارد اين در .گيرد صورت ارثي پوليپي غير سرطان براي ژنتيكي آزمون و شود انجام

  گيرد. قرار بررسي مورد هرسال خطر معرض در افراد
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  زنان در شایع سرطانهای

  
 توانند به می خود خلقتی و ساختاری نقش به توجه با دهند زنان می تشکيل زنان را دنيا جمعيت از نيمی از يشب

مکتب  و مقدس دین .باشند داشته بشری جامعه وبالندگی رشد در مهمی تاثير خانواده مهم ارکان از یکی عنوان
 و مقدس دارد نهاد این بانوان تعالی و پاکی احترام، به را و توجه عنایت بيشترین دیگر ادیان بين در الماس ساز انسان

 در عاطفه تربيت محور عنوان به زن محوری نقش به توجه و برشمرده است رحمت و مودت مهد و تربيت کانون را آن
 و دررشد حياتی نقش خانواده در مهم رکن برداشتن عالوه دیگر زنان طرف از  .داند می ضروری امری را خانواده

 عامل بنيادی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، توسعه در زنان که نقش طوری به دارند عهده بر بشری جامعه بالندگی
 وری موثر بربهره عوامل ترین مهم از یکی آنان سالمت و دارند درجامعه ارزش پر و واال مقام زنان  .گردد می محسوب

   .شود می محسوب جامعه و خانواده

  .باشند می زنان در سالمت کننده تهدید های ترین بيماری مهم ها سرطان و عروقی و قلبی های بيماری

 و جهان در مير و اول مرگ علت سومين حوادث، و عروقی و قلبی های ازبيماری بعد سرطان بيماری حاضر درحال
  شود. محسوب می ضرورت یک ها سرطان کنترل جهت ریزی شرایطی برنامه درچنين .باشند می ایران

 پستان سرطان ایران در .بود خواهد آینده دهه های بيماری در جهانی بار در مهم فزاینده ای عاملی طور به سرطان
 شامل را ها سرطان کل%٢٤٫٦که  گونه ای است به داده اختصاص خود به ميان زنان در را بدخيمی ها اول رتبه

 در خود همنوعان از سال زودتر ١٤ تقریبا ایرانی زنان و دارد صعودی روند پستانسرطان  بروز ایران ميگردد . در
  می شوند .  مبتال این بيماری به یافته توسعه کشورهای

سرطان سينه در ایران شایع ترین سرطان زنان است که با آگاهی از عوامل خطر و انجام اقدامات پيشگيرانه قابل 
  پيشگيری است.

  

 در سرطان پستان خانوادگی سابقۀ بچه، نداشتن سالگی، وپنج ازسی بعد زایمان اولين پستان سرطان خطر عوامل
 ورزش سيگارکشيدن، آفتکشها، با تماس سالگی، سی از پيش معرض پرتوزایی در گرفتن قرار یک، درجۀ وابستگان

 حالت در هرتغيير و شدگی ضخيم پستان، در غده وجود خطر، عالیم .ميباشند چاقی و استروژن زیادي نکردن،
 نوك یا آزردگی و قرمزي خارش، پستان، نوك تورم یا شدگی ضخيم به باال، رو کشيدگی یا فرورفتگی مثل پستان
  هستند.  پستان از غيرعادي ترشح و دادن)  شير مورد از (غير  پستان



یک نفر را متاثر می سازد و نفر  ٣زنان است و تقریبا از هر  بين در بدخيم نئوپالسم ترین متداول پستان سرطان
افزایش  چشمگير طور به اخير های سال در پستان است . بروز سرطان سرطان با مرتبط مير و مرگ علت دومين
به  ابتال سن است . متوسط داده اختصاص خود به ها بين سرطان در را ابتال ميزان بيشترین ایران در و  است یافته

 ازپایين حاکی ایرانی جامعه از حاصل های یافته اما سال است، ٤٣ یافته توسعه کشورهای زنان در پستان سرطان
  باشد .  می بيماری این به ابتال سن بودن تر

جغرافيایی  مختلف نقاط در پستان سرطان بروز ميزان .نيست یکسان زنان تمام بين در بيماری این به ابتال شيوع
کارسينوژن  عوامل معرض در قرارگيری و ژنتيکی دليل ساختار به ها اختالف این از کمی سهم .است متفاوت جهان

 دهد نشان می . شواهد است مربوط زندگی سبک با رفتارهای مرتبط به آن از بزرگی بخش اما باشد، می محيطی
 نقش سبک که طوری به دارد، وجود مستقيم و قوی ارتباط سرطان پستان به ابتال ميزان و افراد زندگی روش بين

 .باشد می تر پررنگ ها علت سایر از روده و پستان سرطان پروستات، چون شایعی های سرطان بروز در زندگی
رژیم غذایی ناسالم و فقر حرکتی از عوامل اصلی سبک  روانی، فشارهای سيگار، استعمال الکل، مصرف چاقی،

  اند . شده پيشنهاد سرطان با زندگی مرتبط

 ميزان افزایش شوند ،  با می محسوب سرطان بروز در کاهش ای مداخله رفتارهای جمله از بدنی فعاليت و ورزش
 کاهش بر بدنی مفيد فعاليت اثرات با ارتباط می یابد . در کاهش پستان سرطان جمله از و سرطان بروز فعاليت بدنی

 انسولين، به جنسی، مقاومت های هورمون در درگير مسيرهای جمله از چندین سازوکار پستان سرطان شيوع
 با جغرافيایی منطقه در هر که است ضروری است . لذا شده پيشنهاد ترکيب بدنی های شاخص و مزمن التهاب
 اساس بر و شناسایی سرطان پستان ایجاد در کننده مساعد عوامل و پرخطر مردم رفتارهای زندگی روش به توجه

  شود. ریزی برنامه آن موقع به درمان و آموزش، تشخيص پيشگيری، برای آن

  . است یافته ایرانی افزایش زنان در چشمگير طور به گذشته دهه دو طول در پستان سرطان و تحرکی بی

 آگاهی فقدان داد نشان پستان سرطان از رفتارهای پيشگيرانه با ارتباط در ایرانی زنان ادراک و تجارب هدف تبيين با
فعال  نقش نداشتن بيماری، وخامت یا شدت انکار های پزشکی، توصيه به توجه عدم پستان، سرطان خطر در درک

 جستجوی مراقبت در خودکارآمدی فقدان و بيماری انکار ترس و علت به انگيزش فقدان پستان، سرطان غربالگری در
 داده است . بر قرار الشعاع تحت ایرانی زنان در را پستان غربالگری سرطان رفتار که است عواملی از پزشکی های

 انتظار ازحد پایين تر پستان سرطان از پيشگيرانه رفتارهای در زنان ایرانی مشارکت شد اشاره آن به مطالبی اساس
 یا و ميدانند پستان مصون سرطان برابر در را خود یا ایرانی زنان که این باشد بر دال می تواند این و است شده برآورد
 این به ابتال آمار که ندارند درحالی وجود روتين و ملی صورت به زودهنگام و تشخيص افزایی آگاهی های برنامه اینکه

 منظور به مناسب کارهای تدوین راه بهداشت آموزش رسالت اینکه به توجه با .افزایش است به رو کشنده بيماری
 کنترل و پيشگيری در زمينه آموزشی مؤثر برنامه ریزی الزمه است سالمتی به تهدیدات نسبت زنان هوشيارسازی

  است . ایرانی زنان نگرشی به ساختارهای توجه پستان، سرطان

ترین نوع سرطان در بين زنان است که باعث بروز اضطراب، افسردگی، نااميدی و خشم در سرطان پستان شایع
گرایی، اجتماعی نشناختی مثبت مانند بروهای روانها ویژگیشود برخی افراد مبتال پس از انجام درمانمبتالیان می

های منفی مانند اندیشی و برخی دیگر ویژگی گرایی، مثبت پذیری، معنویتدوستی، انعطافبودن، صميميت، نوع
دهند. همچنين اکثریت این زنان به آینده اميدوار اضطراب، تنهایی، افسردگی، غم، خشم و نااميدی را بروز می

یابی به این اهداف گذاری و شناخت مسيرهای دستای برای هدفنگيزهنيستند، تفکر عامل در آنان ضعيف بوده و ا
  ندارند.

 بسيار عوامل که دنکن بيان می محققين و باشد می %٨٦ حدود پستان به سرطان مبتال زنان در افسردگی شيوع
 از را رادیوتراپی زنان موثر می باشد که می توان شيمی درمانی، انجام ماستکتومی و در افسردگی شيوع بر زیادی
می  قرار حمایت مورد زندگيشان مهم افراد و خانواده دوستان طرف از که . زنانیبرد  نام آن باالی شيوع اصلی دالیل
خود  بيماری روند در خوبی و مناسب روحيه از و تر هستند قوی بيماریشان با مقابله در زنان سایر به نسبت گيرند

  برخوردارند.

 روانی فشارهاي که است شده مشخص تازگی به ميشود، متعددي روانی هاي عارضه بروز باعث سرطان هرچند
 انواع رشد و پيشرفت به بخشيدن سرعت در عميقی تأثير باشند، آنها سازندة و وجودآورنده به اینکه عمالً  بدون

  دارند .  بدخيم تومورهاي مختلف

 و ناباروري به مربوط بخشی ویژگی این که برخوردارند باالیی سطح جنسی بدعملکردي از سرطان به مبتال زنان
  می باشند . اثرگذار آنان روان سالمت روي متغير دو هر و ميباشد فعلی بيماري به مربوط بخشی نيز



سرطان های درگير کننده دستگاه تناسلی زنان، از قبيل سرطان های رحم و تخمدان، باالترین علل مرگ و مير در 
زنان را شامل می شوند. با توجه به عدم غربالگری مناسب، برخی از انواع سرطان ها نظير بين سرطان های 

و معموال عالئم ان وقتی ظاهر می شود که  ) IV و III سرطان تخمدان تا دوران متاستاز بدون عالمت بوده (مرحله
  بيماری به مراحل پيشرفته رسيده و عمدتا غير قابل درمان است.

 توان با مي كه است زن تناسلي دستگاه هاي سرطان از ناشي مرگ علل شايعترين از رحم دهانه مهاجم سرطان
 ي فرد عوامل به توجه با .د دا كاهش را آن از ناشي مير و مرگ و بروز ميزان آنها كنترل و خطر عوامل شناخت

دهانه رحم، تدوين برنامه هاي آموزشي و  سرطان ايجاد براي خطر عوامل عنوان به دخيل ي اقتصاد وعی اجتما
  است .  ضروري براي زنان در سطوح اقتصادي پايين به ویژهتشويق به شركت در برنامه هاي غربالگري 

 دومين نئوپالسم بدخيم زنان و سومين سرطان شايع دستگاه تناسلي پستان سرطان از بعد رحم دهانه سرطان
  است . زنان

سن پايين در اولين  مقاربت، اولين در پايين سن شامل دهانه رحم سرطان براي متعددي علل مختلف مطالعات در
 بي سيگار، مصرف پاريتي باال، ترم، هاي بارداري زياد تعداد زندگي، طول زايمان، زياد بودن تعداد شركاي جنسي در

 كه است شده مشخص اخيراً است .  شده ذكر غيره و اجتماعي و اقتصادي وضعيت پايين پايين، سواد سوادي،
  .د يبر م باال را رحم دهانه شدن سرطاني نقص ايمني خطر ويروس با عفونت قبيل از علت هر به بدن ضعف ايمني

سرطان سرویکس جزء شایع ترین سرطان های ژنيکولوژیک در کشور های در حال توسعه به شمار می آید در 
دم انجام صحيح و جامع این تست ساده باعث شده که هنوز صورتيکه به روش سيتولوژی قابل پيشگيری است. ع

  بسياری از موارد سرطان سرویکس درمراحل پيشرفته و یا انواع دیسپالزی های با درجه باال کشف شوند . 

ارتباط معنی دار بين و تاثير مثبت اميد، سالمت معنوی، مذهب بر کيفيت زندگی رسيدیم با توجه به نتایج حاصل به 
رسد عواملی چون هدفمند بودن زندگی، اعتقاد به خدا، اعمال مذهبی تاثير مهمی در روندبهبودی بيماران نظر می 

فوق دارند که باید از سوی پرستاران در حين ارائه مراقبت مورد توجه قرار گيرندو با ارتقا مراقبت های حمایتی باعث 
  .بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان پستان شوند

 عوامل باال بودن عوامل  خطر مرتبط با سرطان الزم است اقدامات پيشگيرانه طراحی گردد . این امرنيازمند شناسایی
  باشد.  می آموزش و رسانی اطالع غربالگری، خطرمرتبط،

  
  

  منابع : 
 
) . ١٣٩٦- ١٣٩٧ایران( .اراک در شاهدی-مورد مطالعه یک :پستان سرطان شيوع و بدنی فعاليت مقاله پژوهشی تأثير- 

- ٣٩ایران  پستان های بيماری بنچناری . فصلنامه محمدی مرادزاده ، سجاد هللا صارمی، رحمت نویسندگان عباس
١٣٩٨:١٢) ١(٢٨  

 مطالعه یک :پستان به سرطان مبتال بيماران در افسردگی و اجتماعی حمایت ارتباط مقاله پژوهشی بررسی- 
 عباسعلی ، اصل مبارکی نوشين ، آذر سفيدموی عطا ، کتانی محمدرضا منتظر، همبستگی . نویسندگان مجيد

  ١٣٩٨:١٢) ١(٥٨-٦٦ایران  پستان های بيماری درستی . فصلنامه

 ،  ي شبير جعفري مهري رحم . نویسندگان دكتر دهانه سرطان در اقتصادي و اجتماعي فردي عوامل مقاله نقش- 
  ايلخچي  چاپاري آتيه دكتر

 شهر پستان سرطان به مبتال نابارور زنان در روان سالمت وضعيت و جنسی بدعملکردي شيوعمقاله پژوهشی - 
 چهارم، سال ایران، پستان هاي بيماري . فصلنامه جاوید کاظمی ، مهرآورمؤمنی نویسندگان مهرانگيزشعاع. تهران

  ١٣٩٠ تابستان و بهار دوم، و اول شماره

 علوم دانشگاه١٣٨٨-١٣٨٩های  سال طی استان کرمانشاه زنان در شایع های سرطان اپيدميولوژیک مقاله بررسی- 
 - خادمی ، کيوان خاصی . فصلنامه آزمایشگاه و تشخيص ناهيد کرمانشاه. نویسندگان دکتر استان پزشکی

  ٢٤شماره  - ١٣٩٣تابستان 

 در ایرانی زنان تمشارک ت برایظمحاف انگيزش نظریه بر مبتنی پرسشنامه سنجی روان و مقاله پژوهشی طراحی - 
 مظلومی سعيد پيغمبری ، سيد خدایاریان ، فاطمه سرطان پستان . نویسندگان مهسا از پيشگيرانه رفتارهای

) ١(٨ -١٨ایران  پستان های بيماری مياندوآب . فصلنامه لميعيان محمودآباد، محمدعلی مروتی شریف ، مينور
١٣٩٨:١٢  

 



معصومه آگاهی زنان شاغل از سرطان پستان ، عوامل خطر و اقدامات پيشگيرانه . نویسندگان مقاله - 
  ليال ولی زاده ،وحيد زمان زاده، شوهانی

و بهره گيری از آن در تشخيص زود هنگام سرطان تخمدان . نویسندگان آرش داودی ، عليرضا  آزاد پالسماdnaامقاله - 
  ترنگ ، رامين صيقالنی ، فریده طهمورثی

مدینه مقاله ارتباط بين مذهب، سالمت معنوی، اميد و کيفيت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان . نویسندگان - 
   عفت صادقيان،   جاسمی

 
  مه مالحسينیفاط ،مژگان کریمی زارچی  مقاله برخورد با انواع دیسپالزی سرویکس . نویسندگان - 

 الهه ،سروش مریم نویسندگان . پستان سرطان به مبتال زنان در آینده به اميد و شناختیروان هایویژگیمقاله - 
  گرانپایه لعبت ،کاظمی شعاع مهرانگيز ،حجازی

  تهيه کنندگان : 

  شهدای والفجر –دکتر هنگامه خضری ، مریم یارپزشکان ، زهرا رنجبر   مرکز بهداشت شهرستان شيراز 

  ١٣٩٨/٤/١١تاریخ 

 



  

  favismفاویسم ��

  

های شایع و ارثی خونی است و بيماری عودکننده است که وقتی بدن در معرض فاویسم، یکی از بيماری��
شوند و این به خاطر نقص یکی از های قرمز ليز میگيرد، گلبولداروها، غذاهای خاص، بيماری یا عفونت قرار می

شود و باعث ایجاد کم خونی شدید فسفات دهيدروژناز ایجاد می ۶نام گلوکز  های قرمز خون باهای گلبولآنزیم
  شود. این آنزیم برای حفظ ذخایر داخل سلولی گلوتاتيون احيا شده الزم است. در فرد می

  

  

کند. در صورت نبودن ها را در برابر اکسيد شدن غشا و هموگلوبين حفاظت میگلوتاتيون احيا شده اریتروسيت▫
شوند و غشای گلبول می Heinz bodiesگلوتاتيون احياء شده، مواد اکسيدان باعث رسوب هموگلوبين و تشکيل 

شوند. بيماران در حالت های قرمز میلبولبيند و این دو تغيير باعث از بين رفتن زودرس گقرمز آسيب جدی می
عادی کامالً طبيعی هستند و هيچگونه عالمتی ندارند و فقط در مواجه با باقال یا بعضی از داروها عالئم حاد آن 

  شود.مشاهده می

  

سالگی است. (بيشتر  ١٠باشد، سن شيوع این بيماری هم یک تا بيماری وابسته به ایکس و مغلوب می▫
در رده سنی زیر پنج سال قرار دارند). در کودکان زیر یک سال نيز ممکن است بيماری از طریق خوردن مبتالیان 

  شير مادر اتفاق بيفتد.

  

این بيماری در ایران بسيار شایع است و در برخی مناطق ایران از جمله نواحی شمالی و جنوبی ایران (سواحل ▫
  است.نيز گزارش شدهجمعيت عمومی  ٪۴دریا) شيوع بيشتری دارد و تا 

  

  شود:دسته عمده تقسيم می ۵بيماری بر مبنای فعاليت این آنزیم به ▫

  درصد) با هموليز و آنمی مزمن (غير اسفروسيتی) ١٠:کمبود شدید (فعاليت آنزیم < Iکالس  

  درصد) با هموليز متناوب ١٠:کمبود شدید (فعاليت آنزیم < IIکالس 

  درصد) هموليز فقط در صورت مواجهه با عوامل تشدید کننده ۶٠تا  ١٠زیم بين :کمبود خفيف (فعاليت آنIIIکالس 

  :نوع غيرکمبود، بدون عوارض بالينی خاصIVکالس 

  :افزایش فعاليت آنزیم، بدون عوارض بالينی خاصVکالس 

  

       عالئم:��

  ها و پلکرنگ پریدگی زردی پوست و ناخن▫

  هموگلوبين را در ادرار ) تغيير رنگ ادرار (نارنجی رنگ بخاطر وجود▫



  تهوع و استفراغ▫

  حالی و گاهی کاهش سطح هوشياریبی▫

  شوک▫

  اسکلرای ایکتریک▫

  کاردیتاکی▫

  پنهتاکی▫ 

  خواب آلودگی▫

  تب▫

  افت فشار خون▫

  

  در صورت عدم درمان به موقع و مناسب احتمال:

  نارسایی حاد کليه (در موارد پيشرفته).▫ 

  سنگ کيسه صفرا▫

  طحالبزرگی ▫

  

و …) ساعت پس از خوردن باقاال و یا داروهای خاص (کوتریموکسازول، آسپرینو ۴٨ -٢۴عالئم معموال 
  شود.های قوی مشخص میاکسيدان

  

  تشخيص:��

▫CBC 

   G6PDسطح آنزیم ▫

▫UA 

  های آزمایشگاهی :نشانه

  آنمی▫

  ایکتر▫

  رتيکولوسيتوز▫

  لبولهای قرمز)رسوب غيرعادی هموگلوبين در گ( Heinz bodyدیدن ▫



  کومبس مستقيم منفی (عدم وجود آنتی بادی روی سطح گلبولهای قرمز)▫

  هموگلوبينوری▫

  cell Bite اشکال غيرعادی گلبول قرمز ▫

  (بصورت نبودن یک قسمت کمانی از لبه گلبول)

  

  درمان:��

این بيماری درمان قطعی ندارد و با افزایش سن از شدت آن کاسته ميشود و تنها اقدام موثر، پيشگيری از بروز 
  حمله هموليز با پرهيز از مواجهه با مواد اکسيدان است. 

  در صورت بروز:

  تجویز سرم▫

  تزریق خون (در هموليز حاد) ▫

  دیاليز (در نارسایی حاد کليوی)▫

  ان عفونتمصرف دارو برای درم▫

  شودهای قرمز میعدم مصرف داروهایی که موجب نابودی گلبول▫

  )Eویتامين ( آنتی اکسيدان▫

  و مکمل های آهن (در مواقع کم خونی) Eمکمل های اسيد فوليک، ویتامين ▫

  به علت کاهش اکسيژن)( اکسيژن درمانی▫

  برای جلوگيری از نارسایی کليوی)( تزریق مایعات وریدی▫

  باقاال و داروهای غير مجازعدم مصرف ▫

  

   drkhaliliimnnol@منبع: 

  

طاهره گشتاسبی مدیر بيمارستان مادر و کودک  -گردآورندگان: سارا دستگير کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
  فرزانه رمضانی مسئول روابط عمومی  -شوشتری



 مزايا و معايب جراحي ليزيك چيست؟

 

هاي جراحي كه مشكالت بينايي (نزديك بيني، پيرچشمي، آستيگماتيسم) را ، اصطالحي است براي توصيف روش جراحي ليزيك
شود. در اين جراحي با استفاده از دستگاه مي استفاده تماسي لنزهاي يا عينك به فرد وابستگي كاهش براي 	تصحيح مي كند و

در حال حاضر، يك روش ليزري به نام ليزيك، رايج ترين جراحي است كه انجام  .شودميكروكراتوم، اصالح بينايي قرنيه انجام مي
تري براي فرد هاي ليزري ديگري نيز وجود دارند كه ممكن است گزينه بهشده اما انواع ديگري از عمل انكساري از جمله روش

مانند ديگر انواع عمل انكساري چشم، روش ليزيك، قرنيه چشم براي تمركز بهتر نور، اصالح مي شود. عمل ليزيك بدون درد  .باشد
شود. نتايج عمل، سبب بهبود يافتن بينايي فرد بدون استفاده از عينك و يا دقيقه براي هر دو چشم انجام مي 15و در عرض 

  .لنزهاي تماسي است

ضخامتي از قرنيه بوسيله تيغه هاي ميكروكراتوم و يا بوسيله ليزر فمتوسكند برش داده شده  شود؟عمل ليزيك چگونه انجام مي
 .شودپس از تاباندن ليزر، اليه جمع شده بر روي محل قبل برگردانده مي .و جمع مي گردد

سال است كه اين جراحي انجام شده و سبب بهبود بينايي بعد از  25بيش از  :جراحي ليزيك مزاياي بسياري دارد، از جمله
بدليل  و دهند از نتيجه آن راضي هستنددرصد بيمارانيكه عمل ليزيك انجام مي 96كند. حدود ديد را تصحيح مي . عمل مي شود

 .هاي بي حس كننده، درد بسيار كمي به همراه دارنداستفاده از قطره

بينايي تقريبا ،  .قطره بي حس كننده، فرد دردي را حس نخواهد كرد زكمي همراه است زيرا با استفاده ا عمل ليزيك با درد بسيار
ا مي تغييرات يا بازسازي قرنيه ر، هيچ پانسمان و بخيه بعد از عمل ليزيك نياز نيست، شودتا روز بعد از جراحي ليزيك تصحيح مي

پس از عمل ليزيك، اغلب ، ينايي فرد در طول زمان تغيير كند، اعمال كردها پس از جراحي ليزيك در صورتي كه بتوان سال
 .ارندها ندبيماران كاهش چشمگيري در استفاده از عينك يا لنزهاي تماسي داشتند و حتي بسياري از بيماران ديگر نيازي به آن

تواند باعث بينايي مطلوب نشود. بينايي مطلوب به باالترين ليزيك به ندرت مي يجراح معايب جراحي چشم ليزيك چيست؟
تغييرات صورت گرفته در قرنيه ، درجه بينايي گفته مي شود كه در هنگام استفاده از عينك يا لنزهاي تماسي به دست مي آيد

روي ديد هايي دائمي كه برتوسط پزشك آسيب باشد. ممكن است هنگام اليه سازيليزيك عملي پيچيده ميت، قابل بازگرداني نيس
 .تاثير بگذارد ايجاد شود

ساعت پس از جراحي چشم ليزيك، درد و ناراحتي را  48تا  24برخي از بيماران در  اثرات جانبي بالقوه جراحي چشم چيست؟
، سختي رانندگي در شب، از تصوير هاي خارجديدن هاله،  تاري ديد :كنند. عوارض جانبي ديگر، هرچند نادر، ولي شاملتجربه مي

 هاي خشكچشم، ديدن تصوير به صورت نوسان دار

چشم پزشك، معاينه چشم كاملي را انجام خواهد داد تا مطمئن شود  پيش از جراحي ليزيك چه اقداماتي بايد انجام داد؟
 :د زير، ارزيابي مي شوندهاي فرد به اندازه كافي براي جراحي مناسب هستند يا نه. در معاينه مواروضعيت چشم



شكل و ضخامت قرنيه، اندازه مردمك؛ خطاي انكساري مانند: نزديك بيني، دوربيني، آستيگماتيسم و همچنين ديگر شرايط چشم 
بهترين كانديداهاي عمل ليزيك، افراد داراي نزديك بيني متوسط يا شديد، دوربيني، آستيگماتيسم و قرنيه ، ارزيابي خواهد شد

ها از نظر رطوبت نيز مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و يك درمان پيشگيرانه ممكن است براي خطر چشم، هستند ضخيم شده
گيري انحناي سطح جلويي چشم استفاده يك ابزار اتوماتيك، براي اندازه، هاي خشك پس از ليزيك انجام شودگسترش چشم

چشم پزشك همچنين تاريخچه ، صميم گيري بهتر پزشك كمك خواهد كردكند كه به تاز قرنيه ايجاد مي” نقشه “شود و يك مي
 ،سالمت عمومي و داروهاي مصرفي را سوال مي پرسد براي تعيين اينكه آيا شما كانديداي مناسبي براي جراحي هستيد يا خير

تماسي شكل قرنيه را تغيير مي  لنزهاي تماسي نبايد براي حداقل دو هفته قبل از ارزيابي و روز عمل استفاده شوند. چون لنزهاي
در روز عمل، يك غذاي سبك بخوريد و تمام داروهاي تجويز شده خود را به همراه داشته باشيد. از آرايش چشم و يا تزئينات ، دهند

 .كند، استفاده نكنيدمو كه با قرار دادن سر در زير ليزر مداخله مي

 شرايط الزم برای انجام عمل ليزيک چيست؟

سن داراي يك چشم با نزديك بيني شديد و يك سال سن داشته باشد. اما در برخي موارد كودكان كم 18باالي فرد 
 ،طي شش ماه شماره عينك فرد ثابت مانده باشد، چشم با ديد طبيعي هستند، ممكن است تحت عمل ليزيك قرار گيرند

ديوپتر  6تا  1 دوربينيديوپتر و همچنين افرادي كه  4كمتر از  آستيگماتيسمديوپتر يا  10تا  1 نزديك بينيدر افراد با 
ساني كه مي خواهند ليزيك ك، زنان باردار يا شيرده نمي توانند اين عمل را انجام دهند، دارند، اين عمل قابل انجام است

آب فرد بيماري هاي چشمي مثل ، را مصرف كنند ايزوترتينوئينكنند، نبايد برخي از داروها مانند پردنيزون خوراكي يا 
و  كدورت قرنيه، آب مرواريدچشم،  (تبخال) ، بيماري هاي شبكيه، عفونت هرپسخشكي چشم، (گلوكوم) سياه چشم

يماري ، بديابتهاي مزمني مانند سالمتي كلي فرد بايد مناسب باشد و به بيماري، نداشته باشد  قوز قرنيه) كواتوكونوس
گرايانه از عمل جراحي و نتايج آن داشته د انتظارات واقعفر، مبتال نباشد لوپوسروماتوئيد و  آرتريتمثل  روماتيسميهاي 

 .باشد، نه غير واقعي و خيالي
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  سرطان سينه و عالیم هشدار دهنده 

 ٢٠ميالدی ميزان سرطانهای زنان به حدود ٢٠٢۵بر اساس پيش بينی های موجود ، انتظار می رود تا سال 
شورهای ميليون نفر برسد که با گذشت زمان ممکن است ميزان آن بيشتر نيز بشود . سرطانهای زنان در ک

توسعه یافته به عنوان دومين علت مرگ و مير و در کشورهای در حال توسعه ، چهارمين علت مرگ و مير می 
  باشد .اما در ایران سومين دليل مرگ و مير زنان می باشد 

سرطان های پستان، تخمدان، رحم و سرویکس به عنوان شایع ترین سرطان های زنان در تمامی جوامع 
  که متاسفانه شيوع آن در حال افزایش می باشد.  شناخته شده اند

در سراسر دنيا ، سرطان پستان مهم ترین نوع سرطان در زنان است و  ٢٠١۴طبق گزارش جهانی سرطان 
درصد از تمام موارد سرطان را به خود اختصاص می دهد . شيوع این سرطان در ایران رو به افزایش است  ٢۵

سال کمتر از دیگر کشورها می باشد . شيوع سرطان  ١٠پستان در ایران به طوریکه سن ابتال به سرطان 
افزایش یافت و این مقدار احتماال  ٢٠٠٩در سال  ٣٣٫۶زن به ١٠٠٠٠٠به ازای  ١۶٫٧از  ٢٠٠٠پستان در سال 

  زن افزایش خواهد یافت . ١٠٠٠٠٠به ازای  ۶٣تا  ٢٠٢٠در سال 

  پستان : علت اصلی بروز سرطان

ر بروز سرطان پستان نقش دارند که به طورکلی می توان آنها را در سه دسته کلی عوامل عوامل متععدی د
  تغيير پذیر (عوامل مربوط به سبک زندگی )، عوامل تغيير ناپذیر و عوامل دیگر طبقه بندی کرد .

سن،جنس ، شرح حال خانوادگی ، استعداد ژنتيکی ، منارک زودرس و یائسگی  : عوامل تغيير ناپذیر شامل
  دیر رس .

چاقی و اضافه وزن ، تغذیه ، عدم فعاليت فيزیکی ، مصرف الکل ،  : عوامل مرتبط با سبک زندگی شامل
رست تنباکو ، داروهای خوراکی پيشگيری کننده از بارداری و مصرف هورمون پس از یائسگی ، روش های ناد

طبخ مانند دود دادن ، نمک سود کردن و حرارت دادن شدید مواد غذایی با ایجاد مواد سرطان زا مثل 
  هيروکربن های پلی سيليک و آمين های هيدروسيکليک باعث افزایش شيوع سرطان پستان می گردنند. 

حاملگی ، تعداد سقط جنين ، مرده زایی ، دانسيته پستان، سطح هورمونهای اندوژن، : سایر علل شامل
  فرزندان ، سن در اولين زایمان ، شيردهی و دانسيته استخوان .

های وزارت بهداشت در جهت شناسایی برخی عوامل مؤثر بر بروز سرطان پستان، به نظر رغم سياستعلی
هایی زیادی به دست نيامده است .تنها راه کاهش عوارض سرطان رسد در حذف این بيماری موفقيتمی

های غربالگری است. تشخيص زودرس سرطان و بقای عمر بيماران تشخيص زودرس سرطان با روش پستان
صورت معاینه توسط خود فرد یا خودآزمایی پستان، معاینه بالينی پستان توسط پزشک یا ماما و پستان به

  .کنترل و درمان است .ماموگرافی است؛ که در صورت تشخيص زودرس سرطان، بيماری قابل

سالگی ، معاینه فيزیکی  ٢٠امه غربالگری در زمينه سرطان پستان شامل خود آزمایی به صورت ماهيانه از برن
سالگی و  ٢٠-۴٠توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی آموزش دیده و ماهر به صورت ساالنه بين سنين 

  سال یکبار ميباشد . ٢-٣سالگی هر  ۴٠ماموگرافی از سن 

 :عبارتند از های اوليه سرطان سينهنشانه
ای که تا بعد از رود ، توده  تازهتغيير شکل در نوک سينه ، دردی  که تا بعد از عادت ماهانه بعدی از بين نمی 

ها ، قرمزی ، ای یا زرد از نوک یکی از سينهعادت ماهانه بعدی از بين نرود ، ترشحات  شفاف، قرمز، قهوه
وی سينه که دليلی برایش وجود ندارد ، تورم  یا توده در تورم، خارش پوست، حساسيت در پوست یا جوش ر

ای های نا منظم احتمالی بيشتری دارد که تودهسفت با گوشه ، توده هااطراف استخوان ترقوه یا زیر بازو
 سرطانی باشد

 :دیگر عالئم سرطان سينه در مراحل بعدی در زنان عبارتند از
ها ، ها ، فرو  رفتگی در سطح سينهفرو رفتگی یا برگشت نوک سينه به داخل ، بزرگ  شدن یکی از سينه 

تر شده است ، بافت پوست به شکل پوست پرتقال در آمده باشد ، درد در اندام توده ای قدیمی که بزرگ
  قابل مشاهده روی سينههای غدد لنفاوی زیر بغل ، رگ  تناسلی ، کاهش وزن بی دليل ، بزرگ شدن توده

  روش های تشخيص سرطان سينه :

 :معاینه فيزیکی
گردد. ها میکند و به دنبال وجود مشکل یا ترشح در نوک سينهها و پوست آن را معاینه میپزشک سينه

 .ها و زیر بغل را در جست و جوی توده لمس کندهمچنين ممکن است او سينه



 :بررسی سابقه پزشکی 
کنيد و سابقه خانوادگی بيماری در هایی که مصرف میدرباره سابقه پزشکی مانند داروپزشک همچنين 

  .هایی را مطرح کندبستگان درجه اول تان پرسش
ها مرتبط است، این مسئله نيز اهميت دارد که پزشک تان را درباره وجود برخی مواقع سرطان سينه به ژن

سازید. پزشک شما همچنين درباره عالئم و اینکه چه زمانی  سابقه ابتال به این سرطان در خانواده مطلع
 .کندهایی را مطرح میبرای اولين بار با آن مواجه شده اید سوال

 : ماموگرافی 
پزشک ممکن است در خواست عکس برداری با اشعه ایکس (ماموگرافی) از سينه را بدهد تا بتواند به خوبی 

 .متشخيص دهد توده خوش خيم است یا بد خي
 : سونوگرافی

 .تواند تصویری از بافت سينه را برای پزشک ارائه دهدسونوگرافی می
 :MRI ام آر آی 

   .نيز کند MRI این احتمال وجود دارد که پزشک در کنار دیگر آزمایش ها، در خواست

 : بيوپسی
بر روی بافت  گيرد که برای بررسی دقيقدر این آزمایش برداشتن یک بخش کوچک از بافت سينه صورت می

  .سينه است

  علل عدم مراجعه جهت انجام غربالگری :

عدم آگاهی از وجود چنين معایناتی ، نداشتن سابقه و مشکل ، ترس از انجام معاینه ، احساس خجالت از 
  .و.......بتال به سرطان، عدم احساس ضرورت   اترس ازانجام معاینه ، 

ر خارج کشور، راهکارهای کنترل سرطان پستان در سطح اول بر اساس مطالعات صورت گرفته در داخل و د
ریزی داز: شناسایی و برطرف کردن موانع فرهنگی و اجتماعی، برنامهات بهداشتی عبارتننظام ارائه خدم

ها در خصوص سرطان پستان و اتخاذ رفتارهای بهداشتی و نيز آموزش بهداشت از اصالح باورها و نگرش
  شده و هدفمند می باشد .ریزیبرنامه هداشتیطریق ارتباطات ب
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