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ــاتید  ــکاری اس ــا هم ــز ۱۴۰۰، ب ــه در پایی ــحالیم ک خوش
ــجویی  ــی دانش ــن علم ــرم انجم ــای محت ــی، اعض گرام
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و دانشــجویان 
عزیــز، ســومین شــماره از نشــریه موســیقی روییــدن را 

ــم. ــرار دهی ــود  ق ــی خ ــن گرام ــار مخاطبی در اختی
ــی در راســتای  ــم قدم ــز ســعی کردی ــن شــماره نی در ای
بهبــود ســامت عمــوم جامعــه خصوصــًا بهبــود ســامت 

بــاروری برداریــم.
مشــتاقانه منتظــر نظــرات و پیشــنهادات شــما مخاطبین 

ــتیم. عزیز هس
مریم زنده بودی | مامایی 98

ســتایش خداونــدى را سزاســت، كــه بــه قــدرت، واال و برتــر، و بــا عطــا و بخشــش 
نعمــت هــا بــه پدیــده هــا نزدیــك اســت. اوســت بخشــنده تمــام نعمــت هــا، و 
دفــع كننــده تمــام باهــا و گرفتارى هــا. او را مــى ســتایم در برابــر مهربانــى هــا و 
نعمــت هــاى فراگیــرش. بــه او ایمــان مــى آورم چــون مبــدأ هســتى و آغــاز كننــده 

خلقــت آشــكار اســت.
از او هدایــت مــى طلبــم چــون راهنمــاى نزدیــك اســت، و از او یــارى مــى طلبــم 
ــاور و كفایــت  ــم چــون تنهــا ی ــه او تــوّكل مــى كن ــا و پیــروز اســت، و ب كــه توان

كننــده اســت.
بــار دیگــر خــدا را شــاکرم کــه توفیــق مشــارکت در ارائــه گاه نامــه جدید »موســیقی 
ــه  ــاش نشــریه رو ب ــم پرت ــم و نی ــا همــت دانشــجویان خــوب ایران روییــدن« ب

بنــده عطــا نمــود.
چنــد صباحــی اســت کــه موســیقی روییــدن شــروع بــه نواختــن کــرده اســت و 
ــان و  ــه در حــوزه زن ــه روز جامع ــب و مشــکات ب ــه مطال ــاش شــده اســت ک ت
ــفاف  ــیوا و ش ــیار ش ــی بس ــا بیان ــا ب ــاالت و رفرنس ه ــن مق ــق آخری ــی طب مامای

ــد. ــره گیرن ــی از آن به ــه راحت ــوزه ب ــن ح ــدان ای ــا عاقه من ــود ت ــع آوری ش جم
موســیقی روییــدن هدیــه ای اســت بــه همــه دانشــجویان، زنــان، دختــران، مــردان 

و... .
امید است که مقبول جامعه ی عزیز کشورمان باشد.

بــر خــود الزم می دانــم از خانــم زنده بــودی مدیــر مســئول محتــرم، ســرکار خانــم 
فرشــته رجب پــور، از گرافیســت خــاق آقــای امیرحســین کیانــی و ســایر همــکاران 

عزیــزو پرتــاش تشــکر و قدردانــی نمایــم.
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دندان درآوردن نوزادان
عالئم و مدیریت آن

ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــه ی ۲۰ حاملگــی به بع ــی از هفت ــره اکالمپس ــروع پ ش
ــال و پاســخ  ــالل عملکــرد اندوتلی ــوری، اخت ــاال، پروتئین فشــار خــون ب
بیش از حــد التهــاب عروقــی مشــخص می شــود. شــواهدی وجــود دارنــد 
کــه نشــان می دهنــد بیــن پره اکالمپســی و برخــی از عــوارض متابولیــک 
ماننــد چاقــی و مقاومــت بــه انســولین ارتبــاط وجــود دارد. همچنیــن 
ــا اختــالل در پروفایــل لیپیــدی  دیــده شــده اســت کــه پره اکالمپســی ب
از جملــه هیپرتــری گلیســیریدمی، هیپرکلســترومی، و افزایــش ســطح 
اســیدهای چــرب آزاد در ســرم همــراه اســت . برآوردهــای اخیــر نشــان 
می دهنــد کــه ۳۲ درصــد از زنــان ســنین بــاروری )۲۰ تــا ۳۹ ســال( چــاق 
هســتند. چاقــی مــادر می توانــد اثــرات منفــی بــر روی جنیــن، از جملــه 
افزایــش خطــر مرده زایــی، دیستوشــی شــانه و ماکروزومــی جنیــن، بــه 

همــراه داشــته باشــد.
یافته هــا نشــان می دهــد کــه قرارگرفتــن در معــرض آلودگــی هــوا بــا 
فشــار خون حاملگــی و پره اکالمپســی ارتبــاط مثبــت دارد و آلودگــی هــوا 
ــر از کشــور های توسعه یافته اســت. در کشــورهای درحال توســعه بیش ت

ماننــد  ایمونولوژیــک  عوامــل  در  تغییــرات  می رســد  نظــر  بــه 
اتوآنتی بادی هــا و حضــور ســیتوکین های مختلــف بــر بیمــاری تاثیــر 

می گــذارد.
ســرمی  ســطح  می رســد  به نظــر  این مطالعــه،  نتایــج  بــه  با  توجــه 
ــاردار نقــش مهمــی  ــروز پره اکالمپســی در مــادران ب ــن 1۰ در ب اینترلوکی
را ایفــا می کنــد. این یافته هــا می توانــد بــرای اهــداف تشــخیصی و 

ــرد.   ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــی م درمان
ــی و  ــل موربیدیت ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــیو، ب ــالالت هایپرتانس اخت
مورتالیتــی در 5% حاملگی هــا رخ می دهــد. یکــی از عوامــل ایجــاد 
 Cyp27B فعال کننــده  آنزیــم  نامناســب  تنظیــم  پره اکالمپســی، 
در جفــت بــوده کــه ناشــی از کمبــود ویتامیــن D می باشــد. مــادران 
 D ــه پره اکالمپســی شــدید درمعــرض کمبــود آشــکار ویتامیــن مبتــال ب
ــد در پیشــگیری از  ــن D می توان ــز کافــی ویتامی ــذا تجوی ــد؛ ل ــرار دارن ق

پره اکالمپســی موثــر باشــد.
بــه همیــن  نشده اســت؛  پره اکالمپســی مشــخص  علــت  تاکنــون 
دلیــل، درصــد باالیــی از بســتری شــدن مــادران را بــه خــود اختصــاص 
می دهــد. ظاهــرًا پلــی مورفیســم های ژن هــای رمزکننــده آنزیم هــای 
ــر باشــند ــالل موث ــن  اخت ــوژی ای سیســتم آنتی اکســیدانی در پاتوفیزیول

پلــی مورفســیم CAT-262C/T را می تــوان بــه عنــوان فاکتــور 
ــران در نظــر  ــه پره اکالمپســی در جنــوب ای خطــر مســتعدکننده افــراد ب

گرفــت.
ارتبــاط معنــاداری بیــن کیفیــت زندگــی و بــروز پره اکالمپســی یافــت 
ــارداری زمینه ســاز  شــده اســت. اســترس روانــی مــادر در قبــل و طــی ب

ــروز پره اكالمپســی اســت. ب
بنابرایــن، پیشــنهاد می شــود غربالگری هــای روان، در دوره بــارداری 
انجــام گیــرد و کالس هــای آمــوزش مهارت هــای زندگــی و جلســات 

ــردد. ــزار گ ــی دوره ای برگ روان درمان
ــی  ــخیص زودرس پره اکالمپس ــا تش ــارداری، ب ــای ب درطــی مراقبت ه
ــروز پره اکالمپســی در  ــال ب ــوان از احتم ــی الزم، می ت ــات درمان و اقدام

حاملگــی کاســت.

اکالمپس��ی)  پ��ره)   (|  98 مامای��ی)  صفرپ��ور،)  فرن��از) 
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ب��ه)  را)  در) حال) توس��عه،)  خص��وص) کش��ورهای)  ب��ه) 
مخاط��ره) می) ان��دازد.) همچنی��ن) یک��ی) از) عوام��ل) مه��م) 
در) مرگ) ومی��ر) م��ادر) و) جنی��ن) به) ش��مار) م��ی) رود.

پره اکالمپسی
صحبتی در باب

بــا وجــود شــواهد علمــی روز افــزون، هنــوز باورهــای صحیــح درمــورد 
رویــش دنــدان وجــود نــدارد و اکثــر مــادران درمــورد مشــکالت دنــدان 
درآوردن آگاهــی کمــی دارنــد و درمان هــای غیرضروری انجــام می دهند. 
والدیــن نقــش اساســی در رشــد و نمــو فرزنــدان خــود دارنــد و ســطح 
دانــش آن هــا درمــورد بهداشــت دهــان و دنــدان می توانــد تاثیــر زیــادی 

بــر وضعیــت ســالمت دهــان و دنــدان فرزندانشــان بگــذارد.
ــش  ــا روی ــراه ب ــی هم ــتمیک و موضع ــم سیس ــیعی از عالئ ــف وس طی
دنــدان گــزارش شــده اســت. عالئــم بیــان شــده در مطالعــات مختلــف، 

متفــاوت اســت. 
والدیــن و کارکنــان بهداشــتی و درمانــی به طــور ســنتی عالئــم مختلفــی 
ــا ایــن حــال  ــد ب ــوان می کنن ــدان شــیری کــودکان عن ــرای رویــش دن را ب
برخــی از عالیــم ممکــن اســت نشــانه ی یــک بیمــاری جدیــد باشــد کــه 

زندگــی کــودک را تهدیــد می کنــد.
عالئــم موضعــی شــامل؛ تــورم لثــه، تحریــک و قرمــزی، مالــش لثه ها، 
ــا  ــدن انگشــت شســت و غبغــب ب ــن، مکی ــزش آب دهــان، گازگرفت ری

تغییــر در کــودکان اســت.
اثــرات سیســتمیک شــامل کاهــش اشــتها، گریــه و بی قــراری، اســهال، 
ــی، ورم ملتحمــه،  ــزش بین ــب، آبری ــی، ت ــری عموم جــوش، تحریک پذی

مالــش گوش هــا و بثــورات صــورت اســت.
دقیقــا مشــخص نیســت کــه آیــا ایــن عالئــم به طــور کلــی بــه رشــد و 
نمــو مربــوط اســت یــا به طــور خــاص به دلیــل رویــش دندان هــا اتفــاق 

می افتــد.
ــی و درمان هــای  ــی و غیرداروی طیــف مختلفــی از راهکار هــای داروی
مکمــل جایگزیــن دارویــی توســط والدیــن جهــت کاهــش عالئــم 

می شــود. اســتفاده 
ــد؛ داروهــای بی حســی موضعــی، ژل هــای  ــی مانن درمان هــای داروی
و  اســتامینوفن  مثــل  ضدتــب  خوراکــی  داروهــای  نــوزاد،  دهانــی 
درمان هــای غیردارویــی شــامل در آغوش گرفتــن کــودک، ســرگرم کردن 
کــودک بــا اســباب بــازی، ماســاژ لثــه، اســتفاده از حلقه هــای نــرم 
ــدان  ــش دن ــل روی ــردکردن مح ــخت، س ــای س ــدن غذاه ــدان، جوی دن
ــد: اســتفاده از حوله هــای مرطــوب ســرد،  ــاب مانن جهــت کاهــش الته

کمپرس هــای ســرد، میوه هــا و ســبزیجات ســرد اســت.
فرمول هــای گیاهــی، چــای و پمــاد میخــک نیــز به عنــوان مکمــل 
ــوز  جایگزیــن دارویــی اســتفاده می شــود. اثرگــذاری ایــن مکمل هــا هن

ــی باشــند. ــن اســت دارای تداخــالت داروی ــات نشــده و ممک اثب
بیماری هــای سیســتمیک  بــا  دنــدان می توانــد  رویــش  در  تاخیــر 

همــراه باشــد. 
ســندروم داون، دیســپالزی، کلیدوکرانیال، افت فشارخون مادرزادی، 
کــم کاری تیروئیــد مــادرزادی، بیمــاری گوچــر و پوکــی اســتخوان از جملــه 

بیماری هــای سیســتمیک همــراه بــا تاخیــر در رویــش دندان هــا اســت.
ــای بهداشــتی مناســب،  ــورد عادت ه ــن درم ــوزش والدی ــن آم بنابرای
مســائل دنــدان درآوردن و ایمنــی کــودک هنــگام حــل مشــکالت دنــدان 

درآوردن یــک مســئله ی مهــم و ضــروری اســت.

فاطم��ه) ش��یبانی،) مامای��ی) 98 |) روی��ش) دن��دان) ی��ک) 
فرآین��د) فیزیولوژی��ک) و) طبیع��ی) اس��ت) ک��ه) ش��امل) 
حرک��ت) دن��دان) در) داخ��ل) اس��تخوان) ف��ک) می) باش��د) تا) 
زمان��ی) ک��ه) در) حف��ره) ده��ان) ظاه��ر) ش��ود.) زمان) ش��روع) 
روی��ش) دندان) ه��ای) ش��یری) از) ۴) ت��ا) ۱۰) ماهگ��ی) بع��د) 
از) تول��د) اس��ت) و) کامل) ش��دن) دندان) ه��ای) ش��یری) ب��ا) 

20) دن��دان،) تقریب��ا) در) ۳۰) ماهگ��ی) رخ) می) ده��د.
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 داروهای مجاز 
قابل تجویز توسط ماما

ــره و 	  ــرص، شــربت، قط ــه صــورت كپســول، ق ان��واع) ویتامین) ه��ا ب
پمــاد

تبص��ره) ۱8:) تنه��ا) می) ت��وان) ویتامین) ه��ای) گ��روه) B) را) ب��ه) ص��ورت) 
آمپ��ول) تجوی��ز) نم��ود.

تركیب��ات) آه��ن) و) م��واد) معدن��ی بصــورت قــرص، كپســول، شــربت، 	 
قطــره خوراكــی كــودكان

واكس��ن) ضد) ) ) ) ك��زاز) )توكس��وئید() و) ت��وأم) بالغی��ن) )توكس��وئید) ك��زاز) 	 
و) دیفت��ری() و) س��رخجه

 	Hyoscine-N-( هیوســین  شــامل :  درد  ض��د)  داروه��ای) 
 ،)Acetaminophen( اســتامینوفن   ،)Butyl Bromide
دیکلوفنــاک   ،)Mefenamic acid( مفنامیک اســید 
ژلوفــن   ،)PIROXICAM( پیروكســیکام   ،)Diclofenac(
ایندومتاســین   ،)Naproxen( ناپروكســن   ،)GELOFEN(
)Indometacin( به صــورت قــرص، شــیاف، آمپــول، كپســول، 
ــاران  ــاک و پیروكســیکام در بیم ــی دیکلوفن ــرم تزریق ــاد و ژل )ف پم

می باشــد(. غیرمجــاز  ســرپایی 

كلیه) محلول) های) ضدعفونی	 

نمکــی 	  قنــدی   ،)D/W5%(5% قنــدی  تزریق��ی:  محلول) ه��ای) 
)N/S( نرمال ســالین  و   )RL( رینگــر   ،)D/S(

 	 ،))Aluminium Mg( آنتی) اس��ید) و) ضد) نف��خ )آلومینیوم.ام.جــی
پانکراتیــن   ،))Aluminium.Mg.S( ام.جــی.اس  )آلومینیــوم 
دایمتیکــون   ،)digestive( دایجســتیو   ،)Panceratin(
ســایمتیدین  و   )Ranitidine( رانیتیدیــن   ،)Dimethicone(

و سوسپانســیون قــرص  بــه صــورت   )Cimetedine(

انواع) داروهای) ضدتهوع) و) ضد) حساسیت:) 	 

،)Promethazine( پرومتازین

،)metoclopramide( متوكلوپرامید

،)Diphenhydramine( دیفن هیدرامین

)antihistamine decongestant( آنتی هیستامین دكونژستان

به صورت قرص، شربت، قطره و آمپول

 	 ،)Psyllium( پسلیوم ،)bisacodyl( ملین) ها) شــامل: بیزاكودیل

مریم) کرامت
مامایی) 98

 Magnesium( هیدروكســید منیزیم   ،)C-Lax( ســی الكس 
سوسپانســیون،  قــرص،  به صــورت   MOM یــا   )hydroxide

ــودر و... ــیاف، پ ــربت، ش ش

شربت) گایافنزین) )Guaifenesin(  در دوران بارداری	 

 	)Oxytocin( (آمپول) اكسی) توسین

 	 )Lidocaine( دارو) ه��ای) بی) حس��ی) ) موضع��ی نظیــر لیدوكائیــن
به صــورت پمــاد و آمپــول

آمپــول 	  و  )قــرص  خوراك��ی  و)  تزریق��ی)  پروژس��ترونی)  تركیب��ات) 
پروژســترون )Progesterone( و قــرص مدروكسی-پروژســترون 

)Medroxyprogesterone Acetate(

پماد) و) شیاف) آنتی) هموروئید	 

)داخــل 	   )Methylergonovine( مت��رژن  آمپ��ول)  و)  ق��رص) 
عضلــه(

قرص) و) آمپول) ویتامین) K) و) كپسول) ترانس) آمین	 

پن��ی) س��یلین) )Penicillin() و) مش��تقات) آن شــامل ویال هــای 	 
 )Ampicillin( آمپی ســیلین   ،1LA/۲۰۰/۰۰۰،  6-۳-۳  ،8۰۰/۰۰۰
 ،)cephalexin( خوراكــی  سفالکســین  تزریقــی(،  و  )خوراكــی 
آموكسی ســیلین   ،)Doxycycline( داكسی ســایکلین 
اریترومایســین   ،)Cefixime( سفیکســیم   ،)Amoxicillin(
كلوگزاســیلین   ،)Cefalotin( ســفالوتین   ،)Erythromycin(
)Cloxacillin( بــا رعایــت مالحظــات تشــخیصی مثــل حساســیت 

بــه پنــی ســیلین و ســابقه آلــرژی 18

آمپول) رگام	 

 	)Magnesium sulfate( (سولفات) منیزیم

ك��رم) موضع��ی،) پم��اد) موضع��ی،) ق��رص) خوراك��ی،) سوسپانس��یون،) 	 
 (،)clotrimazole( (ژل) و) ش��یاف) و) ق��رص) واژین��ال) كلوتریم��ازول
 POVIDONE( بتادی��ن)   (،)Nystatin( نیس��تاتین) 
مترونی��دازول)   (،)triple sulfa(تریپل) س��ولفا  (،)IODINE
 (،)Miconazole(میکون��ازول  (،)Metronidazole(

)Clindamycin كلیندامایس��ین)

داروهای) مورد) نیاز) برای) احیاء	 

لوســیون 	  ماننــد  حاملگ��ی  در)  ایم��ن)  ضد) خ��ارش)  داروه��ای) ) 
كاالمیــن،   ،)D )CALAMINE-Dكاالمیــن پمــاد  ژرانیــوم، 
  NNG تریامســینولون   ،)Triamcinolone( تریامســینولون 
هیدروكورتیــزون   ،)FLUOCINOLONE( ،فلوئوســینولون 
)Hydrocortisone(، كاالنــدوال )Calendula(، دكســپانتنول 

)Dexpanthenol (

فلوكونازول) )Fluconazole( به صورت قرص و كپسول	 

آسیکلوویر) )Aciclovir( بصورت پماد و قرص	 

كلی��ه) وس��ایل) و) تركیب��ات) ضدب��ارداری) خوراك��ی) ،) تزریق��ی) و) جل��دی) 	 
موج��ود) در) ب��ازار) داروی��ی) كش��ور

داروهای) گیاهی) دارای) مجوز) وزارت	 
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ســرطان
پستـــان

به مناســبت مــاه آگاهی بخشــی در مورد

س��رطان) پس��تان) از) ش��ایع) ترین) بیمارى) ه��اى) زن��ان) اس��ت) 
ك��ه) عام��ل) مه��م) م��رگ) و) می��ر) ناش��ى) از) س��رطان) در) زن��ان) 
٤0) ت��ا) ٤٤) س��ال) نی��ز) می) باش��د.) س��رطان) پس��تان) فق��ط) 
مخت��ص) خانم) ه��ا) نیس��ت) و) احتم��ال) ابت��ال) در) آقای��ان) 
ه��م) وج��ود) دارد.) س��ن) ب��روز) س��رطان) پس��تان) در) زن��ان) 
ایران��ى) كمت��ر) از) میانگی��ن) س��ن) جهان��ى) اس��ت.) در) ای��ران،) 
مولفه) ه��اى) تاثیرگ��ذار) در) ب��روز) س��رطان) پس��تان) ش��امل) 
صحی��ح) نب��ودن) ش��یوه) زندگ��ى،) ع��ادت) غذای��ى) پرخط��ر،) 
ع��دم) تح��رك) بدن��ى،) مواجه��ات) ش��غلى) و...) مى) ش��ود.

در) ادام��ه) ب��ه) بررس��ی) عالئ��م،) عوام��ل) خطر) ب��روز،) عوامل) 
کاه��ش) ) خط��ر) ابت��ال،) ع��وارض،) درم��ان) و) معاین��ه) ف��ردی) 

می) پردازی��م.

از) عالئم) و) عوامل) خطر) بروز) تا) 
معاینه) فردی) و) درمان

تهیه) شده) توسط:) پرستو) کریمی) زاده،) مامایی) 98

ی
علم

ی
عالئم) سرطان) پستانعلم

شایع ترین عالمت، وجود توده در بافت سینه است.

عوامل) خطر) بروز) سرطان) پستان
سن:) با افزایش سن خطر ابتال به سرطان افزایش مى یابد.. ۱
داش��تن) س��ابقه) خانوادگ��ى) مثب��ت: حضــور حتــى یــك فــرد مبتــال در . 	

ــر و وجــود دو  ــك، خطــر ســرطان پســتان را دو براب ــل درجــه ی فامی
نفــر خطــر ابتــال را پنــج برابــر افزایــش مى دهــد.

ــالگى . ۳ ــل از ١٢ س ــه قب ــى ك س��ن) من��ارك) )اولی��ن) قاعدگ��ى(: دختران
اولیــن قاعدگــى را تجربــه مى كننــد، در معــرض خطــر بیشــترى 

هســتند.
۴.) س��ن) ش��روع) یائس��گى: هرچــه زنــان دیرتــر از ســن طبیعــى 

ــت. ــتر اس ــال بیش ــر ابت ــوند، خط ــه ش یائس
5.) س��ن) اولی��ن) زایم��ان: زنانــى كــه هرگــز زایمــان نداشــتند یــا اولین 
زایمــان بعــد از ٣٠ ســالگى داشــتند، احتمــال ابتــالى باالتــرى دارند.

ــتر در  ــن بیش ــرار گرفت ــت ق 6.) ب��اردارى) بی��ش) از) 2) فرزن��د: به عل
معــرض اســتروژن و افزایــش وزن، خطــر ابتال افزایــش می یابد.

7.) سقط) جنین: افزایش خطر ابتال
8.) قرص) هاى) ضد) باردارى  

9.) اضافه) وزن  
۱۰.) مصرف) دخانیات) و) الكل  

۱۱.) استرس

عوامل) كاهش) خطر) ابتال) به) سرطان
١.) م��دت) زم��ان) ش��یردهى: هرچــه مــدت زمــان   
مى شــود. ابتــال كمتــر  خطــر  شــود،  بیشــتر  شــیردهى 
2.) ورزش: دختــران ورزشــكار، شــروع اولیــن قاعدگــى در   
آن هــا بــه تاخیــر مى افتــد در نتیجــه باعــث كاهــش خطــر ابتــال 

مى شــود.
٣.) مصرف) ویتامین) هاى) A (،E (،D،) اسیدفولیك) و) سلنیوم

٤.) داش��تن) معاین��ه) فیزیك��ى: ماموگرافــى و ســونوگرافى ٢ بــار در ســال 
توســط پزشــك متخصــص

٥.) الگ��وى) غذای��ى) س��الم:) ماننــد ســبزیجات، میــوه، لبنیــات كم چــرب، 
حبوبــات، ماهــى و ...

عوارض) سرطان) پستان
	.) خودكشى  (  (  (  ( ۱.) سوء) تغذیه) 

۴.) عدم) امید) به) زندگى  (  (  (  ( ۳.) كاهش) وزن) ) 
6.) پرخاشگرى  (  (  ( 5.) مشكالت) تغذیه) اى) 

8.) اضطراب) از) مرگ  (  (  (  ( 7.) افسردگى) 
9.) اختالل) عملكرد) جنسى) 

درمان) سرطان) پستان
جراح��ى: ركــن اصلــى درمــان در مبتالیــان مى باشــد و در بســیارى از 	 

بیمــاران اولیــن اقــدام درمانــى اســت.
عمــل جراحــى بســیار ایمــن اســت و میــزان مرگ ومیــر در آن 	 

ــت. ــدك اس ــیار ان بس
ش��یمى) درمان��ى: زمانــى كــه بیمــارى بســیار پیشــرفت كرده باشــد 	 

و امــكان جراحــى مناســب وجود نداشــته باشــد.
رادیوتراپى	 

استفاده) از) مالتونین) به) عنوان) مكمل) درمان	 

عوارض) جراحى
) اختالل) تصویر) ذهنى) پس) از) ماستكتومى	 
بروز) طوالنى) مدت) اختالل) ارگاسم) و) مقاربت) دردناك) 	 
مشكالت) تنفسى) ناشى) از) بیهوشى	 
سپتى) سمى	 
مشكالت) ناشى) از) زخم) جراحى	 
از) دست) دادن) خون) به) علت) خونریزى) 	 
مشكالت) قلبى) و) DVT) )ترومبوز) ورید) عمقى(	 

عوارض) شیمى) درمانى
	.) عوارض) روحى) روانی  (  (  (  ( ۱.) ریزش) مو) 

روش) هاى) بهبود) بیماران) بعد) از) جراحى
ــى مفاصــل شــانه، 	  ــه حركت ــود دامن تمرین��ات) پیالت��س:) باعــث بهب

تــوان،  افزایــش  ســبب  مى شــود. همچنیــن  مچ دســت  و  آرنــج 
كاهــش خســتگى و كاهــش عــوارض جراحــى مى شــود.

انجام) یوگا	 

دلیل) شكست) درمان) سرطان) پستان) و) مرگ) و) میر) چیست؟
ــه توســط گــردش  ــى ســلول هاى ســرطانى از مــكان اولی متاس��تاز: یعن
انتشــار  باعــث  و  مى كننــد  مهاجــرت  دیگــر  اندام هــاى  بــه  خــون 

مى شــود. بــدن  در  ســرطانى  ســلول هاى 

كرونا) و) سرطان) پستان
ــد  ــه مانــدن بازمانــدگان ســرطان شــده كــه مى توان ــا باعــث در خان كرون
ــد. در طــى  ــزواى اجتماعــى را ایجــاد كن ــى و ان مشــكالت اســترس روان
همه گیــرى  كوویــد-1۹ ویزیت هــاى مرتبــط بــا پیشــگیرى از ســرطان، 
تســت هاى غربالگــرى، پیگیــرى مــوارد غیر نرمــال و عالئــم نیــز كاهــش 

یافــت.

معاینه) سینه
جلوی آینه بایستید و به هر دو پستان نگاه کنید.. 1
قرمــزی، . ۲ پســتان،  نــوک  جمع شــدگی  ماننــد  غیرمعمــول  مــوارد 

فرو رفتگــی یــا پوســته پوسته شــدن پوســت را بررســی کنیــد. بــه رنــگ 
ترشــحات نــوک پســتان و اینكــه آیــا از هــر دو ســینه آمــده یــا خیــر 

دقــت كنیــد.
دســتان خــود را فشــار دهیــد، در حالــی کــه شــانه ها و آرنج هــا را بــا . ۳

ــه  ــه باســن خــود و کمــی ب حــرکات در آغــوش می کشــید، محکــم ب
ســمت آینــه متمایــل شــوید. بــه هرگونــه تغییــر در شــکل طبیعــی 

ــد. ســینه های خــود توجــه كنی
ــا . 	 ــاال آورده و دســتان خــود را پشــت ســر قــرار دهیــد. ب بازوهــا را ب

ایــن کار می توانیــد زیــر ســینه ها را ببینیــد.
دســت چــپ خــود را روی کمــر قــرار دهیــد و شــانه را بــه جلــو . 5

بچرخانیــد. بــه ناحیــه زیــر بغــل خــود رســیده و بــزرگ شــدن غــدد 
ــز  ــه را نی ــتخوان یق ــر اس ــاال و زی ــه ب ــد. ناحی ــی كنی ــاوی را بررس لنف

ــد. ــرار کنی ــم تک ــت ه ــمت راس ــن کار را در س ــد. ای ــی کنی بررس
بازوی چپ خود را باال بیاورید.. 6
از ســه یــا چهــار انگشــت دســت راســت بــرای بررســی پســتان چــپ . 	

ــا حرکــت دایــره ای از ســه ســطح  اســتفاده كنیــد. در حیــن حرکــت ب
ــه پســتان  ــد. ناحی ــم( اســتفاده کنی فشــار )ســبک، متوســط و محک
خــود را بــا اســتفاده از یــک الگــوی تعییــن شــده بررســی کنیــد. ایــن 

ــا گــوه باشــد. ــره ی ــد خــط ،دای الگــو می توان
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دیابت) بارداری) ) )Gestational Diabetes() چیست؟
ــار در طــی حاملگــی  ــن ب ــرای اولی ــی اســت کــه ب ــارداری، دیابت ــت ب دیاب
تشــخیص داده می شــود. معمــواًل از نیمــه دوم بــارداری بــه  بعــد و 
زمانــی کــه مــادر قــادر بــه ترشــح انســولین کافــی جهــت جبــران افزایــش 
تغذیــه ای در طــی بــارداری نباشــد و همچنیــن به دلیل افزایــش احتمالی 
تولیــد چربــی و هورمون هــای ضد انســولین کــه در طــی بــارداری تولیــد 

ــود. ــاد می ش ــوند، ایج می ش
و  متناســب  درمــان  و  بــارداری  دوران  دقیــق  مراقبــت  بــا  امــروزه 
زودهنــگام دیابــت بــارداری از عــوارض ناشــی از عــدم کنتــرل دیابــت در 

مــادر و جنیــن کاســته می شــود. 

تشخیص) دیابت) بارداری
دیابت بارداری اغلب بدون عالمت است.

بــرای تشــخیص نشــانه های دیابــت بــارداری، بــرای زنــان بــاردار هــر چنــد 
ــد. اگــر اصــال ســابقه  ــار آزمایــش غربالگــری انجــام می دهن وقــت یک ب
دیابــت نداشــته و در اوایــل دوره بــارداری ســطح قند خــون نرمــال 
ــری  ــش غربالگ ــارداری آزمای ــا ۲8 ب اســت، پزشــک در هفته هــای 	۲ ت

ــد. ــام می ده انج
در حــال حاضــر تســت یــک مرحلــه ای OGTT دوســاعته بــا 5	 گــرم 
گلوکــز، رســماً بــرای غربالگــری و تشــخیص دیابــت بــارداری توســط 

ــه شــده اســت. ــی بهداشــت توصی ســازمان جهان
ــارداری، آزمــون  ــاردار بایــد در اولیــن ویزیــت ب بــرای تمــام خانم هــای ب

قندخــون ناشــتا درخواســت شــود.
ــرم در 	  ــا 1۲5 میلی گ ــن ۹۳ ت ــه قند خــون ناشــتا بی ــه ک ــی ک در صورت

دســی لیتر باشــد، فــرد پره) دیابتی��ک به حســاب می آیــد.
رژیم غذایی مناسب و ورزش توصیه می شود.

ــرای ایــن مــادران دو هفتــه بعــد آزمایــش قند خــون ناشــتا و قنــد  ب
ــودن،  دو ســاعت پــس از غــذا تکــرار می شــود و در صــورت طبیعــی ب
مراقبت هــای معمــول بــارداری صــورت می گیــرد. در غیــر ایــن صــورت 

ــه متخصــص ارجــاع داده می شــود. مــادر ب
در صورتــی کــه قند خــون ناشــتا 1۲6 میلی گــرم در دســی لیتر یــا 	 

بیش تــر باشــد، تکــرار آزمایــش یــک هفتــه بعــد توصیــه می شــود و 
چنانچــه نتیجــه آزمایــش دوم نیــز مســاوی یــا بیــش از 1۲6 میلی گرم 
ــاز  ــان آغ ــوده و ارجــاع و درم ــرد دیابتی��ک ب در دســی لیتر باشــد، ف

می شــود.

هــدف از غربالگــری دیابــت بــارداری، تشــخیص ســریع و مداخلــه 
ــدت  ــدت و دراز م ــوارض کوتاه م ــگیری از ع ــه پیش ــگام و در نتیج به هن
ایــن بیمــاری اســت کــه در نهایــت بــه ارتقای ســالمت مــادران و نــوزادان 

منجــر خواهــد شــد. 

دیابت در بارداریدیابت در بارداری
عالئم آن و روش های پیشگیریعالئم آن و روش های پیشگیری

محدث��ه) عاش��وری،) مامای��ی) 98 |) ب��ارداری) یک��ی) از) اتفاق��ات) ش��یرین) دوران) زندگ��ی) ی��ک) زن) هس��ت) ک��ه) ب��ا) تغیی��رات) متع��ددی) 
هم��راه) اس��ت) .

تغیی��رات) فیزیولوژی��ک) ای��ن) دوران) تاکن��ون) هی��چ) خط��ری) ب��رای) م��ادر) و) جنی��ن) نداش��ته) و) م��ادران) ای��ن) دوران) را) ب��ا) ش��یرینی) ط��ی) 
می) کنن��د) ام��ا) گاه��ی) ممک��ن) اس��ت) خطره��ای) ج��دی) س��المت) م��ادر) و) جنی��ن) را) تهدی��د) کن��د) و) ش��یرین) ب��ودن) ای��ن) دوران) ب��ه) کام) 

برخ��ی) تل��خ) ش��ود) ک��ه) یک��ی) از) ای��ن) خطر) ه��ای) ج��دی،) دیاب��ت) ب��ارداری) می) باش��د.) 

ی
علم

ی
علم

چه) کسانی) در) معرض) ابتال) به) دیابت) بارداری) هستند؟) 
خطرناک ترین عامل ابتال به بیماری دیابت، اضافه وزن است.

ــارداری بررســی  ــت ب ــه دیاب ــال ب ــاردار مبت ــان ب ــی زن ــوده بدن شــاخص ت
شــده و یافته هــا نشــان داده کــه بیــن شــاخص تــوده بدنــی در ابتــدای 
بــارداری و ابتــال بــه دیابــت بــارداری، ارتبــاط وجــود دارد به طــوری کــه 
بــا افزایــش شــاخص تــوده بدنــی بیــش از حــد نرمــال، ابتــال بــه دیابــت 

ــد. ــش می یاب ــارداری افزای ب
ــالل  ــا اخت ــارداری ی ــت ب ــابقه دیاب ــه وزن، س ــاال، اضاف ــن ب ــه س اگرچ
تحمــل گلوکــز در بارداری هــای قبلــی، ســابقه فامیلــی دیابــت به ویــژه در 
بســـتگان درجــه یــک، ســابقه اختااللــت در بارداری هــای قبلــی )ماننــد؛ 
ســـقط، مـرده زایـــی، مـــاکروزومی، زایمـــان زودرس، اکالمپســـی و پـــره 
اکالمپســـی( ســیگار، کوتاه قــدی مــادر و تعــداد بــارداری بــاال به عنــوان 
عوامــل خطرســـاز ابتــال بــه دیابت بارداری ذکر شــده اند اما در خصـــوص 
همـــه آن هــا در متــون اتفــاق نظــر واحــدی وجــود نــدارد و مطالعـــات 

بیش تــری را می طلبــد.

عوارض) دیابت) بارداری
دیابــت بــارداری بــا افزایــش خطــر برخــی عـــوارض بـــرای مـــادر و کـــودک 

همــراه اســت.
اثــرات ســوء دیابــت بــاردارى بــر روى جنیــن، شــامل؛ افزایــش خطــر 	 

ماکروزومــى، هیپوگلیســمى نــوزادى، هیپربیلی روبینمــى، هیپرتروفى 
قلبــى، هیپوکلســمى، تولــد نــوزاد مــرده و... اســت .

اثــرات ســوء دیابــت بــاردارى بر روى مــادر در دوران باردارى، شــامل؛ 	 
زایمــان زودرس، پلى هیدرامینــوس، پره اکالمپســى و اکالمپســى و 

پــس از زایمــان دیابــت در ســنین باالتــر اســت. 

چگونه) می) توان) از) دیابت) بارداری) پیشگیری) کرد؟) 
 بــا تغییــر ســبک زندگــی، انجــام فعالیــت فیزیکــی و رژیــم غذایــی 
ــه  ــا آن را ب ــروز بیمــاری دیابــت پیشــگیری کــرد ی ــوان از ب صحیــح می ت

ــت. ــق انداخ تعوی
سبک زندگی تان را تغییر دهید. 	 
وعده های غذایی را در ساعات مقرر صرف نمایید.	 
تحرک روزانه داشته باشید و از بی تحرکی خودداری نمایید.	 
اســترس و اضطــراب خــود را کاهــش دهیــد و روحیــه ای شــاد داشــته 	 

باشید.
رژیم غذایی درست مصرف کنید.	 

توصیه) هایی) به) افراد) مبتال) به) دیابت) بارداری:
اثرات ورزش بر دیابت باردارى

ــر  ــت شــده اســت کــه افزایــش فعالیــت جســمانى فــرد عــالوه ب ثاب
ارتباطــی کــه بــا کاهــش میــزان انســولین پالســما دارد، همچنیــن باعــث 
افزایــش حساســیت گیرنده هــاى انســولین در ســلول هاى عضالنــى- 

ــى می شــود. ــت چرب اســکلتى و باف
رژیم درمانی

هــدف از رژیــم درمانــى، رســــاندن قند خــون بــه ســــطح نرمال اســت. 
ایــن میــزان بــر اســاس یــک برنامــه غذایــى مناســب بــراى دریافــت کالرى 

مــورد نیــاز تعییــن می شــود.
به مقدار کافی از مواد غذایی فیبردار استفاده کنند.	 
در برنامه غذایی خود از تمام گروه های غذایی استفاده کنند. 	 
ســعی کننــد غــذای مــورد اســتفاده خــود را در دفعــات بیش تــر و بــا 	 

حجــم کمتــر اســتفاده کننــد. )در ۳ وعــده اصلــی و ۲-۳ میــان وعــده( 
دریافــت مــواد غذایــی قنــدی مثــل؛ شــیرینی ها، قنــد، شــکر، عســل 	 

ــناس  ــر کارش ــق  نظ ــم و طب ــیار ک ــدار بس ــد به مق ــا را می توانن و خرم
تغذیــه انجــام دهنــد.

مصــرف شــیرینی ها را طبــق نظــر کارشــناس تغذیــه بــه حداقــل 	 
برســانند.

مــواد غذایــی نشاســته ای مثــل؛ نــان، برنــج، ســیب زمینــی و ماکارانی 	 
را در میــزان توصیــه شــده، توســط کارشــناس تغذیــه مصــرف نمایند. 

روزانــه حتمــا از مــواد غذایــی فیبــردار ماننــد؛ میــوه، ســبزی، حبوبات 	 
و غــالت ســبوس دار اســتفاده کنند.

ــات 	  ــیر و لبنی ــروه ش ــه گ ــا ب ــاز آن ه ــه نی ــند ک ــته باش ــر داش  به خاط
بیش تــر از زمانــی اســت کــه بــاردار نیســتند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه به طــور مرتــب تحت نظــر متخصــص باشــند و 
تمــام مــوارد الزم را بــا مشــورت از متخصــص انجــام دهنــد.

رژیــم مناســب، رژیمــی اســت کــه ضمــن تامیــن نیازهــای مــادر و جنیــن 
و پرهیــز از ناشــتایی طوالنــی مــدت منجــر بــه افزایــش وزن مورد  نیــاز در 
طــی بــارداری شــود. بنابرایــن ثابــت مانــدن یــا کاهــش وزن به هیچ وجــه 

در طــی بــارداری مطلــوب نمی باشــد.

مواد) غذایى) غیرمجاز) براى) زنان) باردار) دیابتى:
ــاردار دیابتیــک  ــى در مــادران ب مصــرف ســه گــروه از مــواد غذای

مجــاز نیســت:
مــواد غذایــى بــا ســدیم بــاال نظیــر کالبــاس، سوســیس یــا هــر . 1

نــوع مــاده غذایــى کنســرو شــده، چیپــس و پفــک
مــواد غذایــى چــرب بــا کلســــترول بــاال: هــر نــوع غــذاى ســرخ . ۲

شــده، انــواع گوشــت قرمــز پر چــرب، کله پاچــه، پوســت مــرغ، 
مایونــز، شــیر و لبنیــات پر چــرب

ــواع شــیرینى، بیســکویت، . ۳ ــاال: ان قندهــاى ســاده در مقادیــر ب
ــواع بســتنى  ــا، ان ــد، شــکر، عســل، مرب نوشــابه هاى گازدار، قن

منابع
دســتورالعمل جدیــد تشــخیص دیابــت بــارداری | نویســندگان: معصومــه رجبــی نائینــی 	 

و زهــرا داداشــی
بررســی عوامــل خطــر دیابــت بــارداری در زنــان بــاردار مطالعــه مــوردی شــاهدی | 	 

نویســندگان: کبــری دوســتی فر، مریــم پارســا نهاد، خدیجــه بهــار زاده، فاطمــه خــادم، 
ــان ــه عرب ــی، مرضی ــدی انگال ــز احم کامبی

راهنمای جامع تغذیه مادران باردار | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	 
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زایمان فیزیولوژیکزایمان فیزیولوژیک
روشی محبوب بین مادرانروشی محبوب بین مادران

ی
علم

ی
علم

در زایمــان فیزیولوژیــک اعتقــاد اصلــی بــر ایــن بــاور اســت کــه مــادر و 
نــوزاد از شــعور فطــری الزم بــرای شــناخت زایمــان و تولــد برخوردارنــد. 
ــا داشــتن آزادی عمــل و  ــی زایمــان، ب ــوان عامــل اصل ــادر به عن ــذا م ل
ــه  ــد و در نتیج ــرل می کن ــت را کنت ــد مراقب ــه، رون ــای آگاهان انتخاب ه
ــا بهبــود جنبه هــای احساســی و عاطفــی و کاهــش تــرس و اضطــراب  ب

ــه خوشــایندی از زایمــان داشــته باشــد. ــد تجرب می توان
ــرای  ــود را ب ــا، خ ــح هورمون ه ــا ترش ــدن ب ــارداری، ب ــروع ب ــان ش از زم
ــی  ــن هورمون هــا روی عضالت ــد. ای ــک زایمــان طبیعــی آمــاده می کن ی
ماننــد عضــالت لگــن، کمــر و شــکم تأثیــر می گذارنــد تــا شــما بتوانیــد 
بــدون دخالــت دارو در پایــان بــارداری، زایمــان کنیــد. این گونــه زایمــان، 
زایمــان فیزیولوژیــک نامیــده می شــود کــه در آن پزشــک و مامــا هیــچ 
دارویــی بــه شــما تزریــق نمی کننــد، فقــط شــما را تحت نظــر قــرار 
ــا  ــه دنی ــد زایمــان، جنیــن را ب ــا طی کــردن رون ــدن شــما ب ــد و ب می دهن
مــی آورد. زایمــان فیزیولوژیــک در واقــع همــان زایمــان طبیعــی اســت 

ــا دیگــر داروهــا انجــام می شــود. کــه بــدون آمپــول فشــار ی

غ��زال) حمیدیان) ف��ر،) مامای��ی) 98 |) زایم��ان) تجرب��ه) ای) منحصر) به) ف��رد) و) تأثیرگ��ذار) در) زندگ��ی) ه��ر) زن) اس��ت) ک��ه) اگرچ��ه) فق��ط) در) ی��ک) روز) از) زندگ��ی) 
ف��رد) رخ) می) ده��د) ول��ی) نقط��ه) ش��روع) ی��ک) زندگ��ی) جدی��د) ب��وده) و) در) عی��ن) ح��ال) کل) س��اختار) زندگ��ی) ی��ک) خان��واده) را) تحت) تأثی��ر) ق��رار) می) ده��د.

ب��ا) اینک��ه) میلیون) ه��ا) س��ال) اس��ت) زایم��ان) به) عن��وان) ی��ک) ام��ر) خودبه) خ��ودی) و) طبیع��ی) ش��ناخته) می) ش��ود،) ب��ا) گس��ترش) مراک��ز) بیمارس��تانی) و) 
تخصص��ی،) ب��ا) زایم��ان) نی��ز) ب��ه) دی��د) پزش��کی) و) تخصص��ی) برخ��ورد) ش��ده) و) مداخ��الت) غیرض��روری) در) آن) افزای��ش) یافت��ه) اس��ت.

ب��ه) همی��ن) منظ��ور،) س��ازمان) جهان��ی) بهداش��ت) در) س��ال) ۱996،) به) منظ��ور) دس��تیابی) ب��ه) زایم��ان) ایم��ن،) انج��ام) زایم��ان) فیزیولوژی��ک) را) مدنظ��ر) 
ق��رار) داد) و) خواس��تار) ح��ذف) مداخ��الت) غیرض��روری) زایم��ان) ش��د.) زایم��ان) فیزیولوژی��ک) ب��ا) رعای��ت) حری��م) م��ادر) و) حداق��ل) مداخ��الت) زایمان��ی،) ب��ا) 
اس��تفاده) از) ان��واع) روش) ه��ای) نوی��ن) کاه��ش) درد) زایمان��ی،) نظی��ر) درمان) ه��ای) غیرداروی��ی) و) حمایت��ی،) ش��روع) خودبه) خ��ودی) لیب��ر،) پش��تیبانی) و) 
ترجیح��ًا) حمای��ت) م��داوم) خان��واده) هم��راه) ب��ا) ماماه��ا) حی��ن) لیب��ر،) زور) زدن) خودبه) خ��ودی) در) وضعیت) ه��ای) غیرطاقب��از،) ع��دم) جدای��ی) م��ادر) و) ن��وزاد) 

از) ب��دو) تول��د) و) تغذی��ه) زودرس) ب��ا) ش��یر) م��ادر) هم��راه) اس��ت.

ممنوعیت) انجام) زایمان) فیزیولوژیک
به طــور کلــی اگــر امــکان زایمــان طبیعــی واژینــال وجــود نداشــته 
باشــد، زایمــان فیزیولوژیــک را نیــز نمی تــوان انجــام داد. همچنیــن در 
مــواردی کــه مــادر بــه القــای زایمــان احتیــاج داشــته باشــد نیــز زایمــان 
ــدام از مــوارد  ــرد. در صــورت وجــود هر ک ــک صــورت نمی گی فیزیولوژی

ــک انجــام نمی شــود: ــان فیزیولوژی ــر، زایم زی
ابتال به پره اکالمپسی	 
پروالپس بندناف	 
خون ریزی شدید مادر باردار	 
تبخال تناسلی	 
بارداری سه قلو یا بیش تر	 
بیماری قلبی یا ریوی مادر	 
اختالالت رشد جنین	 
قرارگیری غیرطبیعی جنین	 
اختالالت النه گزینی مانند جفت چسبنده یا جفت سرراهی	 

روش) های) کاهش) درد) زایمان) فیزیولوژیک
ــت.  ــراه اس ــی هم ــا دردهای ــان ب ــد زایم ــز مانن ــک نی ــان فیزیولوژی زایم
بــرای کاهــش درد زایمــان فیزیولوژیــک از دارو اســتفاده نمی شــود و 
ــی، درد  ــی و روان ــرات روح ــا تأثی ــی ب ــای غیرداروی ــوان از روش ه می ت
زایمــان فیزیوژیــک را کاهــش داد. برخــی از ایــن روش هــا شــامل مــوارد 

زیــر اســت:
آماده) كردن) شرایط) روانی) مادر	 
حضور) یک) همراه) حمایت) کننده) در) كنار) مادر	 
ماساژ	 

ایــن یــک روش شــگفت انگیز در كاهــش درد اســت کــه توســط همســر 
ــا مقــدار كمــی  ــوان ماســاژ را ب ــا مامــای همــراه انجــام می شــود. می ت ی
پــودر تالــک یــا روغــن گیاهــی انجــام داد. ماســاژ بــه کاهــش درد و 

ــد. ــادی می کن آرامــش شــما کمــک زی
كاربرد) گرما	 

اســتفاده از پتوهــای گرم كننــده و كمپــرس گــرم، وان آب گــرم، دوش 
گــرم یــا اســتفاده از پــد گــرم و مرطــوب می توانــد در طــول زایمــان درد 
را کاهــش دهــد. عملکــرد گرمــا ایــن اســت كــه جریــان خــون آن منطقــه 
ــا  ــن گرم ــی می شــود. همچنی ــد و باعــث آرامــش و راحت ــاد می كن را زی

باعــث تســكین درد كمــر ناشــی از خســتگی خواهــد شــد.
رایحه) درمانی	 

رایحــه درمانــی، درمــان بــا بــوی خــوش اســت. در ایــن روش از روغن ها، 
شــیرۀ گیاهــان، علف هــا و درختــان اســتفاده می شــود. اســطوخودوس، 
زاج و بركامــوت بــرای آرامــش مــادر اســتفاده می شــود. همچنیــن 

می تــوان چنــد قطــره از آن را درون یــک وان آب گــرم ریخــت.
روش) الماز	 

در روش المــاز خانم هــا بجــای اینكــه داد و فریــاد كننــد و كنتــرل 

دردشــان را از دســت بدهنــد، بــا شــل كردن عضــالت و الگــوی تنفســی، 
انقباضــات رحمــی را ضعیــف جلــوه می دهنــد. ایــن اســتراتژی همچنیــن 
ــه و  ــورد عالق ــوی م ــل تابل ــزی مث ــک نقطــۀ مرك ــز روی ی شــامل تمرك
زیبایــی اســت. ایــن تمركــز باعــث می شــود كــه راه هــای عصبــی مشــغول 
شــوند و بــه درد پاســخ ندهنــد. هنــگام انجــام ایــن روش، خانــم بــاردار 
یــاد می گیــرد مادامــی كــه یــک گــروه از عضــالت ویــژۀ خــود را منقبــض 

می كنــد، عضــالت دیگــر را شــل كنــد.
روش) برادلی	 

روش برادلــی، معمــواًل زایمــان به وســیلۀ حمایــت همســر نامیــده 
می شــود و برپایــۀ مشــاهده هایی ابــداع شــده كــه روی رفتــار حیوانــات 
ــدن،  ــگ ب ــردن هماهن ــه كار ب ــن روش روی ب ــده شــده اســت. در ای دی
ــه شــل كردن  ــرل تنفســی، تنفــس شــكمی و تشــویق ب اســتفاده از كنت
عمومــی بــدن تأکیــد می شــود و شــوهر، نقــش فعالــی را در كمک كــردن 
بــه همســر بــاردارش بــرای شــل كردن بــدن و اســتفادۀ صحیــح از 

تكنیک هــای تنفســی برعهــده می گیــرد.
تكنیک) های) تجسم) خالق	 

روش تمركــز حــواس و منحرف كــردن حــواس از درد، تکنیکــی بــرای 
ــایل  ــه وس ــان ب ــاق زایم ــا در ات ــی از خانم ه ــت. بعض ــكین درد اس تس
مــورد عالقه   شــان فكــر می كننــد و طــی انقباضــات، توجــه خــود را 

معطــوف بــه آن جســم می کننــد.
تكنیک) های) تنفسی	 

تكنیک هــای تنفســی شــامل تنفــس پــاک، تنفــس آرام، تنفــس گام به گام 
متغیــر، تنفــس گام بــه گام الگویــی یا اصالح شــده اســت. ایــن تکنیک ها 
معمــواًل در کالس هــای آمادگــی زایمــان آمــوزش داده نمی شــود. چنیــن 
ــه او  ــاردار از درد می شــود و ب تكنیک هایــی باعــث حواس پرتــی مــادر ب

كمــک خواهــد کــرد تــا انقباضــات خــود را كنتــرل کنــد.

وضعیت) های) مادر) در) زایمان:
بــرای کاهــش درد می تــوان وضعیت هــای مــادر را تغییــر 
داد. مــادر بــاردار می توانــد بــه شــکل های زیــر قــرار بگیــرد:

ایستاده	 
ــه  ــوار تكی ــه دی ــت ایســتاده دســت های خــود را ب در حال
دهیــد و وزن خــود را بــه جلــو وارد كنیــد. در ایــن حالــت، 
وزن جنیــن بیش تــر بــه كمــر وارد می شــود )نــه بــه لگــن(.

نشسته	 
به صــورت برعكــس روی صندلــی بنشــینید و پاهــا را از 
قســمت زانــو بــه جلــو بیاوریــد. از مامــای همــراه بخواهید 

کــه ماســاژ پشــت را انجــام دهــد.
سجده	 

ــاز نشــده اســت، طــوری  ــۀ رحــم كامــل ب ــی كــه دهان زمان
روی پاهایتــان بنشــینید كــه زانوهــا و ســر شــما پاییــن قرار 

بگیــرد و در وضعیتــی مشــابه ســجده قــرار بگیریــد.
خوابیده	 

ــت در طــول  ــن وضعی ــوی چــپ، بهتری ــه پهل ــدن ب خوابی
انجــام  بهتــر  جنیــن  بــه  و خون رســانی  اســت  زایمــان 
می شــود. در ایــن حالــت می توانیــد زیــر ســر و زانــوی 
ــد. ــش كنی ــاس آرام ــا احس ــد ت ــرار دهی ــش ق ــود را بال خ

مزایای) زایمان) فیزیولوژیک

به صــورت 	  می گیــرد کــه  تصمیــم  بــارداری  خانــم  وقتــی  زایم��ان:  زم��ان) 
ــان  ــام زایم ــد. انج ــر می کن ــارداری صب ــان ب ــا پای ــد، ت ــان کن ــک زایم فیزیولوژی
ــه  ــه، باعــث می شــود ک ــی در ۳۹ و ۰	 هفت ــارداری یعن ــر ب ــای آخ در هفته ه
جنیــن کامــاًل رشــد کنــد و پــس از زایمــان نیــازی بــه مراقبت هــای ویــژه نداشــته 
ــز کامــل می شــود. ــن نی ــی، رشــد مغــز جنی ــن در هفته هــای پایان باشــد. همچنی

ــه به صــورت 	  ــی ک ــۀ رحــم و واژن بســیاری از خانم های بهب��ود) س��ریع) تر: دهان
فیزیولوژیــک زایمــان می کننــد، شــکافی برنمــی دارد و نیــازی بــه بخیــه نیســت. 
همچنیــن معمــواًل در زایمــان فیزیولوژیــک پرینــه پــاره نمی شــود. امــا هنگامــی 
کــه پزشــک یــا مامــا، پرینــه را شــکاف می دهنــد، پــس از زایمــان ایــن ناحیــه را 
بخیــه می زننــد کــه احتمــال عفونــت و خون ریــزی بعــد از زایمــان را افزایــش 

ــد. می ده
کاه��ش) ع��وارض) ناش��ی) از) دارو:) داروهایــی کــه هنــگام زایمــان  به منظــور 	 

سرعت بخشــیدن تزریــق می شــود، ممکــن اســت بــا افزایــش انقباضــات 
رحمــی، اکسیژن رســانی بــه جنیــن را بــا مشــکل مواجــه کنــد. همچنیــن ایــن 
ــش  ــز افزای ــان را نی ــس از زایم ــادر پ ــدید م ــزی ش ــال خون ری ــا، احتم داروه
می دهــد. توجــه داشــته باشــید اگــر مقــدار دارویــی کــه بــه شــما تزریــق 
می شــود، انقباضــات رحــم را بیــش از انــدازه افزایــش دهــد، احتمــال پارگــی 

رحــم و کنده شــدن زودهنــگام جفــت نیــز بیش تــر خواهــد شــد.
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موسیقی	 
ــد و  ــی را آرام می کن ــم تنفس ــده، ریت ــا زن ــده ی ــط   ش ــیقی ضب موس
طــی زایمــان آرامــش بیش تــری ایجــاد خواهــد کــرد. در نتیجــه 

اضطــراب، اســترس و درد را كاهــش می دهــد.
آب) درمانی	 

آب درمانــی شــامل حوضچــۀ شــنا، حمــام و جكــوزی اســت كــه در 
آن هــا از آب گــرم اســتفاده می شــود. در برخــی بیمارســتان ها از 
یــک وان آب بــا هــوای فشــرده اســتفاده می شــود کــه باعــث كاهش 
ــان  ــد آدرنالیــن و در نتیجــه کم شــدن اضطــراب و ناراحتــی زن تولی
ــث  ــن باع ــش ســطح اكسی توســین و اندورفی ــا افزای می شــود و ب
تحریــک انقباضــات رحمــی و كاهــش احســاس درد خواهــد شــد. 
بــرای اســتفاده از حمــام، وان یــا جكــوزی توصیــه می شــود كــه طــی 
فــاز فعــال باشــد، زیــرا اســتفاده از ایــن روش طــی فــاز نهفتــه باعــث 
كندشــدن انقباضــات مؤثــر و گاهــی متوقف شــدن آن هــا به صــورت 
موقتــی می شــود. دمــای آب بایــد 	۳ درجــۀ ســانتی گراد یــا كم تــر 
باشــد. در صورتــی کــه از آب درمانــی طــی زایمــان اســتفاده می شــود، 
مــادر بــاردار می توانــد شــروع بــه نوشــیدن مایعــات كنــد. اســتفاده 
از روش آب درمانــی می توانــد باعــث ایجــاد آرامــش مــادر شــود و 

درد پشــت و شــكم او را نیــز کاهــش دهــد.
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آن هــا کمتــر تهاجمــی بــوده و از  نظــر جســمی و روانــی هزینــه کمتــری 
دارنــد. برخــی گیاهــان دارویــی قــدرت بــاروری مــردان را به واســطه 
ــود می بخشــند و از تشــکیل رادیکال هــای  ــت آنتی اکســیدان بهب فعالی
آزاد پیشــگیری کــرده و باعــث کاهــش اســترس اکســی داتیو می شــوند، 
بــه  ایــن وســیله  از آســیب بــه اســپرم پیشــگیری می کننــد و باعــث 
افزایــش کیفیــت اســپرم می شــوند. اســتفاده از گیاهــان دارویــی بــا 
خاصیــت تقویــت بــاروری مــردان می تواننــد به عنــوان جانشــین یــا 
ــاروری مــردان مــورد اســتفاده  ــر  ب ــر ب مکمــل داروهــای شــیمیایی موث

قــرار  گیرنــد.
ــاروری، در  مــردان  ــا خاصیــت کاهــش ب  توصیــه می شــود گیاهــان ب
مبتــال بــه اختــالالت نابــاروری کمتــر مصــرف شــود و یــا مــورد اســتفاده 

قــرار  نگیــرد.
ــود  ــرای بهب ــی  از گیاهــان ب ــواع گوناگون ــان شــد، ان ــه بی همان طــور ک
بــاروری مــردان اســتفاده شــده  اســت، در ایــن میــان گیــاه خارخســک از 
ــو  ــان الیگ ــی و درم ــرک جنس ــوان مح ــز به عن ــیا نی ــواده زیگوفیالس خان
آزواســپرمی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  اســت. ایــن گیــاه شــامل چندین 
ترکیــب شــیمیایی فعــال مانند: اســتروئیدها، ســاپونین ها، فالونوئیدها، 
آلکالوئیدهــا، اســیدهای چــرب اشــباع نشــده، ویتامین هــا، تانن هــا و... 

داروهای گیاهی برای باروریداروهای گیاهی برای باروری
تاثیر آن ها بر ناباروریتاثیر آن ها بر ناباروری

ی
علم

ی
علم

اله��ه) نراق��ی،) مامای��ی) 98 |) ناب��اروری) یک��ی) ) از) مش��کالت) ش��ایع) در) س��طح) جه��ان) اس��ت) و) در) ط��ول) تاری��خ،) یک��ی) ) از) مش��كالت) ح��ل) 
نش��ده) نس��ل) پیوس��ته) بش��ر) محس��وب) می) ش��ود) و) به) ص��ورت) ع��دم) وق��وع) ب��ارداری) پ��س) ) از) یک) س��ال) مقارب��ت) جنس��ی) منظ��م) 

ب��دون) محافظ��ت) تعری��ف) ش��ده) ) اس��ت.
توانای��ی) تولیدمث��ل) در) م��ردان) ش��امل) تولی��د) اس��پرم) اس��ت) ک��ه) ای��ن) اس��پرم) بای��د) طبیع��ی) )کیفی��ت() و) در) تع��داد) کاف��ی) )کمی��ت() 

باش��د) و) هم��راه) ب��ا) ای��ن) ش��رایط) می��ل) و) توانای��ی) ب��رای) برق��راری) ارتب��اط) جنس��ی) ب��ا) ش��ریک) جنس��ی) نی��ز) وج��ود) داش��ته) باش��د.

علــل، عالئــم و درمان هــای متفاوتــی بــرای نابــاروری مــردان مطــرح 
شــده  ا ســت. ایــن علــل در دســته های؛ علــل عمومــی، اختــالالت 
دســتگاه تناســلی، علــل خــارج  از دســتگاه تناســلی و علــل ناشــناخته، 
قابــل  طبقه بنــدی اســت . در  بخــش علــل تناســلی، عــالوه  بــر مشــکالت 
ســاختاری، اختــالالت عملکــردی دســتگاه تناســلی بــا شــاخصه های 
ــاروری  ــرای علت هــای متفــاوت ناب متفــاوت منــی بیــان شــده  اســت. ب

ــی مطــرح اســت. ــای متفاوت ــردان، درمان ه م
ــه شــمارش  ــوط ب ــردان مرب ــاروری م ــادی  از مشــکالت ناب بخــش زی
اســپرم اســت و بیــن پارامتر هــای مایــع  منــی غیر طبیعــی و تعداد اســپرم 
ارتبــاط مثبــت وجــود دارد. درمان هــای مختلــف ماننــد؛ جراحــی، مــواد 
ــرای کمــک  شــیمیایی و داروهــای گیاهــی و روش هــای آزمایشــگاهی ب
ــر داروهــای مکمــل و  ــاروری در دســترس هســتند. در ســال های اخی ب
جایگزیــن بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف از جملــه، نابــاروری مــردان 
توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کرده انــد. بــر  اســاس مطالعــات متعــدد، 
تعــداد زیــادی  از دارو هــای گیاهــی تاثیــر مثبتــی  بــر پارامترهــای اســپرم 
ــم  ــرای تنظی ــن  اســت در ایجــاد اســتراتژی های گیاهــی ب ــد و ممک دارن
بــاروری مــردان مفیــد واقــع شــود. درمان هــای جایگزیــن ماننــد گیاهــان 
دارویــی نســبت بــه ســایر درمان هــا، دارای مزایــای بیش تــری هســتند، 

ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــده  اس ــزارش ش ــدد گ ــات متع ــد. در مطالع می باش
ــل  ــش می ــات باعــث افزای ــاه خارخســک در انســان و حیوان عصــاره گی
جنســی و اســپرماتوژنز می شــود. همچنیــن شــواهدی مبنی بــر تاثیــر 
ــود  ــترون موج ــون تستوس ــطح هورم ــش س ــک در افزای ــاه خارخس گی
می باشــد. درخصــوص تاثیــر پروتودیوســین موجــود در خارخســک، 
یــک ترکیــب بــا پتانســیل تقویــت تولیــد طبیعــی تستوســترون اســت و 

ــد. ــش می ده ــد تستوســترون را افزای تولی
اگرچــه مکانیســم دقیــق تاثیــر گیــاه خارخســک بــر پارامترهــای اســپرم 
ناشــناخته  اســت امــا فرضیه هایــی در ایــن زمینــه مطــرح شــده  اســت. 
ــک  ــاه خارخس ــرف گی ــه مص ــت ک ــن  اس ــده ای ــرح ش ــه مط ــک فرضی ی
باعــث افزایــش ســطح هورمــون تستوســترون می شــود کــه آن نیــز بــا 
افزایــش GNRH، تولیــد اســپرم را افزایــش می دهــد. یافته هــا بــر ایــن 
فرضیــه منطبــق اســت کــه گیــاه خارخســک در ارتبــاط بــا افزایــش تولیــد 
تستوســترون و افزایش تبدیل تستوســترون به دی هیدروتستوســترون 
می باشــد. ایــن فرآینــد باعــث افزایــش تولیــد و افزایــش تکامــل اســپرم 
در اپیدیدیــم و تبدیــل شــدن اســپرم بــه اســپرم بالــغ می شــود. فرضیــه 
دیگــری کــه در ایــن زمینــه شــرح داده شــده  اســت، مربــوط بــه فعالیــت 
ــاروری  ــاه خارخســک اســت. رادیکال هــای آزاد در ناب آنتی اکســیدانی گی
مــردان نقــش مهمــی دارنــد و آنتی اکســیدان ها می تواننــد از اثــرات 
مضــر آن هــا بــر اســپرم جلوگیــری کننــد. همچنیــن مطرح شــده  اســت که 
تاثیــر گیــاه خارخســک بــر پارامترهــای اســپرم وابســته  بــه دوز می باشــد.
به طــور کلــی اســتفاده از گیــاه خارخســک در مــردان بــا افزایــش 
ــی اســپرم و تحــرک  ــود شــکل طبیع پارامترهــای غلظــت اســپرم و بهب
ــا  ــن ب ــر اســت. بنابرای ــر عملکــرد جنســی موث اســپرم همــراه  اســت و ب
توجــه بــه مطالعــات گیــاه خارخســک می توانــد به عنــوان طــب مکمــل 
در کنــار درمان هــای دیگــر در افــراد مبتــال بــه نابــاروری بــا علــت مردانــه 
اســتفاده شــود. نابــاروری یکــی  از مشــکالت شــایع و فزاینــده زنــان 
ــت،  ــی، عفون ــه: چاق ــی ازجمل ــل مختلف ــان به دالی ــارور ی زن ــت. ناب اس
ــه: عــدم تحــرک  ــد و به عوامــل خاصــی ازجمل ــت، کــم کاری تیروئی دیاب

ــط اســت. ــن و ســبک زندگــی مرتب جســمی، تعــداد ســقط جنی
چرخه هــای درمــان نابــاروری ماننــد لقــاح آزمایشــگاهی و داروهــای 
شــیمیایی عــالوه  بــر تحمیــل هزینه هــای سرســام آور، اســترس روحــی و 
روانــی را بــرای بیمــاران ایجــاد می کنــد و به دالیــل مختلــف درمان هــای 
نابــاروری ممکــن اســت ناموفــق باشــند. بــه  همیــن دلیــل بــرای درمــان 
نابــاروری زنــان از گیاهــان دارویــی عــالوه بــر داروهــای شــیمیایی و 
فــن آوری کمــک بــاروری ممکــن اســت اســتفاده شــود. گیاهــان دارویــی 
مــورد اســتفاده مــردم ایــران از طریــق خــواص آنتی اکســیدانی، افزایــش 
فولیکوژنــز ترکیبــات هورمونــی و ســایر ترکیبــات موثــر بــر روی سیســتم 
هورمونــی و همچنیــن افزایــش زنــده مانــدن ســلول های  جنســی، 

تاثیــرات بهینــه بــر بــاروری زنــان در مطالعــات حیوانــی دارنــد.
در طــی چنــد ســال اخیــر، اســتفاده از داروهای مکمل )CM( توســط 
زنــان افزایــش یافتــه  اســت و یکــی  از انــواع محبــوب CM ، داروهــای 
گیاهــی اســت. داروهــای گیاهــی به عنــوان داروهــای فعــال دارویــی بــا 
ــا  تاثیــرات فیزیولوژیکــی بــر غــدد درون ریــز زنــان شــناخته شــده اند و ب
ــی  ــروز ســرطان پســتان، پوکــی اســتخوان و بیماری هــای قلب کاهــش ب
عروقــی ارتبــاط مثبتــی دارنــد. داروهــای گیاهــی مداخــالت پیچیــده ای 
هســتند کــه توانایــی بالقــوه فعــل و انفعــالت هم افزایی و آنتاگونیســتی 
ــت  ــن اس ــن ممک ــدن همچنی ــرات درون ب ــد. اث ــات را دارن ــن ترکیب بی

بــا تعامــالت همزمــان بــا سیســتم های مختلــف بــدن، هــم از  نظــر 
بیوشــیمیایی و هــم بــا تغییــر عملکــرد انــدام، پیچیدگی هایــی را نشــان 

دهــد.
مطالعــات بالینــی شــواهدی را نشــان می دهــد کــه داروهــای گیاهــی 
می تواننــد اثــرات مفیــدی بــرای زنــان مبتــال بــه الیگــو آمنــوره، فیبــروم 

رحــم، آندومتریــوز، هایپر  آندروژنیســم و PCOS داشــته باشــد.

گیاهان دارویی موثر بر بارداری

گیاهان دارویی ضدبارداری

گیاهــان دارویــی مختلفــی همــراه  بــا خــواص بــاروری 
مــردان در  جهــان وجــود دارد. گیاهــان تقویت کننــده بــاروری 
ــی،  ــه آلمان ــری، ســیر ، بابون ــاه جعف ــرگ گی ــردان شــامل: ب م
ــک  ــج و خارخس ــه هوی ــوش، دان ــاه تره، مرزنج ــران، ش زعف

اســت .

گیاهــان دارای  خاصیــت ضد بــاروری در مــردان شــامل : 
زردچوبــه، فلفل ســیاه، بومــادران، کلیــر، گیاه آب بشــقابی، گل  
ــه  ــه ، دان ــه گرب ــی، پنج ــی، گودوچ ــاه بکرای ــی، گی ــیپور  طالئ ش
شــوید، دارواش، گل جوجــه تیغــی، تــاک مهره،پنــج انگشــت 

ــه اســت. و رازیان
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در ســندروم تخمــدان پلــی کیســتیک )PCOS( کــه یــک 
اختــالل پیچیــده، متــداول بــاروری و غــدد درون ریــز اســت، 
درمان هــای دارویــی فقــط در درمــان عالئــم فردی بســیار متوســط 

ــر هســتند. موث
 PCOS گاهــی اوقــات داروهایــی کــه متــداول در درمــان
هســتند، به علــت عــدم اثربخشــی در برخــی شــرایط، عــوارض 
جهــت  از    PCOS بــه  مبتــال  زنــان  ترجیحــات  و  جانبــی 
مکانیســم های اثــر بــرای یــک درمــان بالقــوه؛ می تــوان بــرای 

بررســی کــرد. را  جایگزین هــای گیاهــی  آن هــا، 
داروهــای گیاهــی مثــل رازیانــه، دارچیــن و مونســید بــرگ 
قلبــی بــا کاهــش مقاومــت بــه انســولین؛ کوهــوش ســیاه و قــارچ 
مــرغ چــوب بــا القــاء تخمــک گــذاری؛ مارچوبــه، لباشــیر، شــنبلیله 
ــم قاعدگــی؛ ریحــان، دارچیــن، چــای ســبز،  ــا تنظی ــان ب ــذر کت و ب
عصــاره ی نخــل ار ه ای، مریــم گلــی بــا کاهــش وزن؛ بتونیــکا، تخــم 
کرفــس و انیســون بــا بهبــود الیگومنــوره؛ بابونــه، ریحــان، ریشــه 
ــاع،  ــوش نعن ــا، دمن ــم درخــت خرم ــاع دشــتی، پال قاصــدک، نعن
ــه  ــه و رازیان ــی(، ریشــه گزن ــالس آفریقای ــوم )گی ــوم آفریکان پیجی
ــت  ــم درخ ــل اره ای، پال ــاره نخ ــی؛ عص ــی آندروژن ــرات آنت ــا اث ب
خرمــا، دمنــوش گل صــد تومانــی و روغــن گل مغربــی بــا تنظیــم 
اســتروژن؛ پالــم درخــت خرمــا و عصــاره پنــج انگشــت بــا افزایش 
پروژســترون؛ دمنــوش گل صــد تومانــی و عصــاره پنــج  انگشــت 
ــندرم  ــر س ــش FSH ب ــا افزای ــه ب ــن و رازیان ــش پروالکتی ــا کاه ب
تخمــدان پلــی کیســتیک موثــر هســتند. همچنیــن مصــرف نعنــاع 
ــا درمــان  ــا کاهــش درجــه هیرسوتیســم؛ چــای کوهــی ب دشــتی ب
خونریزی هــای غیرطبیعــی رحمــی ناشــی از ســندرم تخمــدان پلــی 
ــدازه  ــدان و ان ــم تخم ــش حج ــا کاه ــنبلیله ب ــه ش ــتیک؛ دان کیس
کیســت تخمــدان در ســونوگرافی و عصــاره گل خشــک بابونــه 
بــا افزایــش فولیکــول غالــب و بهبــود بافــت اندومتــر همــراه 
خواهــد بــود.  به عــالوه، کپســول دارویــی شــیالن )عنــاب( اثــرات 
ضداســتروئیدی داشــته در نهایــت اثراتــی مشــابه متفورمیــن 

داشــته اســت.
ــه  ــه اســتروژن اســت ک ــاری وابســته ب ــک بیم ــوز، ی اندومتری
دارای ضایعــات التهابــی در محل هــای خــارج رحــم اســت و 
باعــث درد لگــن و کاهــش بــاروری می شــود. درمان هــای متــداول 
در درجــه اول بــر کاهــش ســطح سیســتمیک اســتروژن متمرکــز 
هســتند. بــا ایــن حــال آن هــا اثــر مطلوبــی ندارنــد و دارای عوارض 
ــه اســتفاده از  ــل ب ــن تمای ــل توجهــی هســتند. بنابرای ــی قاب جانب
داروهــای گیاهــی بــرای درمــان اندومتریــوز افزایــش یافتــه اســت.
ــرات بســزایی  ــی اث اســتفاده از طــب ســوزنی و گیاهــان داروی
بــر بهبــود شــاخص های بیمــاری اندومتریــوز هماننــد؛ درد مزمــن 

ــد. ــاروری دارن ــوره و ناب ــی، دیس-من ــی، دیس پارون لگن
ــا  ــی ب ــای گیاه ــه داروه ــه مقایس ــه در زمین ــج دو مطالع نتای
داروهای شــیمیایی مرســوم مورد اســتفاده در درمان اندومتریوز، 

نشــان دهنــده برابــری اثــر هــر دو در کاهــش درد و بهبــود میــزان 
بــاروری بــود.

الیگومنــوره یکــی از شــایع ترین اختــالالت قاعدگــی اســت کــه 
به صــورت افزایــش فواصــل قاعدگــی تعریــف می شــود. بــا  توجــه 
بــه عــوارض داروهــای هورمونــی، کــه درمــان رایــج ایــن اختــالل 
ــی در گام دوم، شــامل مصــرف گیاهــان  می باشــد، رویکــرد درمان
ــی قاعــده آور اســت کــه اغلــب فیتو-اســتروژن محســوب  داروی
می شــوند. ایــن گیاهــان بــه اشــکال مختلــف )قــرص، جوشــانده، 
ــزن و...(  ــاد، آب ــال، ضم ــال، دوش واژین ــیاف واژین ــوش، ش دمن
تجویــز می شــوند. بــا توجــه بــه اثبــات اثربخشــی تعــدادی از ایــن 
درمان هــا در مطالعــات جدیــد، ماننــد؛ گیــاه پنــج انگشــت، پونــه 
و رازیانــه انجــام مطالعــات بالینــی بیش تــر بــر مبنــای درمان هــای 
طــب ایرانــی درکنــار طــب رایــج جهــت درمــان الیگومنــوره توصیــه 

می شــود.
ــان  ــلی در زن ــتگاه تناس ــایع در دس ــوری ش ــم توم ــروم رح فیب
ــه  ــروم، مداخل ــی درمــان فیب ــه اصل ــاروری اســت. گزین در ســن ب
جراحــی اســت. گزینه هــای درمانــی  پزشــکی درحــال حاضــر 
محــدود بــه کاهــش عالئــم مربــوط بــه خونریــزی رحــم و انــدازه 

ــل اســت. ــل از عم ــروم قب فیب
Nigella sativa Linn )Ranunculace- خانــواده    
 Anethum sowa Linn  )Apiaceae( و خانــواده )ae
معمــواًل از گیاهــان مــورد اســتفاده در طــب آیــورودا در طــب 
باســتان هســتند. کــه در ســریالنکا بــرای درمــان فیبــروم رحــم و 

ســایر اختــالالت زنــان از دوران باســتان اســتفاده می شــود.
ضخامــت آندومتــر یکــی  از عوامــل تعیین کننــده در موفقیــت 
 Cimicifuga racemosa :بــاروری اســت. گیاهانــی ماننــد
و Aspalathus  lineararis  و مشــتقات گیاهــی ماننــد: 
Klimadynon و Icariin و فرموالســیون های گیاهــی ماننــد: 
پــودر Xiaoyao، قــرص Erzhi و جوشــانده Siwu  می تواننــد 
بــا افزایــش ضخامــت آندومتــر، بــاروری را در انســان یــا حیوانــات 
افزایــش دهنــد. گیاهــان دارویــی و مشــتقات آن هــا، به دلیــل 
ــد  ــر می گذارن ــر تأثی ــر ضخامــت آندومت داشــتن فیتواســتروژن، ب
حفــظ  افزایــش  و  رحــم  در  جنیــن  حفــظ  بــه  می تواننــد  و 
بــاروری کمــک کننــد. فیتواســتروژن های موجــود در گیاهــان 
بــه گیرنده هــای ER-a متصــل هســتند و عملکــرد اســتروژن 
را تقلیــد می کننــد. بــا ایــن حــال ، دوز موثــر ، زمــان مصــرف ، 
وضعیــت اســتروژن درون زا و نــوع نســخه گیاهــی یــا مشــتقات 
آن از فاکتورهــای مهمــی اســت کــه بایــد در گیــاه درمانــی مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. از ایــن رو مصــرف داروهــای گیاهــی به صــورت 
خودســرانه طــی بــارداری می توانــد خطراتــی را بــرای مــادر و جنیــن 
ایجــاد کنــد و بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــت، همچنیــن 
اســتفاده از ترکیبــات گیاهــان دارویــی، نیازمنــد آگاهــی و اتخــاذ 

ــد. ــاردار می باش ــان ب ــرف در زن ــتانداردهای مص اس
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المللــی علــوم و تحقیقــات داروســازی 
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گیاهان دارویی دارای عوارض سوء در بارداری | مهدی اسماعیلی زاده ، باقر مرادی	 
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روش های جلوگیری از بارداریروش های جلوگیری از بارداری

  ۱-) قرص) های) ترکیبی
ــه  ــه ب ــتند ك ــترون هس ــتروژن و پروژس ــاوی اس ــی ح ــای تركیب قرص ه
ــک( موجــود  ــه ای )LD(  و ســه مرحله ای )تری فازی دو شــكل یک مرحل
می باشــند. مصــرف ایــن قرص هــا روزانــه بــوده و تجویــز آن هــا توســط 
كاركنــان بهداشــتی تعلیم دیــده ارائــه می شــود. اثربخشــی ایــن قرص هــا 

در صــورت مصــرف صحیــح، 98) درص��د اســت. 

مزایا:
اثربخشی باال	 
برگشت سریع باروری پس از قطع روش	 
نداشتن محدودیت سنی در استفاده از روش	 
منظم شــدن، كاهــش درد و خونریــزی قاعدگــی )كاهــش ســندرم 	 

پیــش از قاعدگــی( و كاهــش كم خونــی بــه دنبــال قاعدگی هــا
احتمال كاهش بروز كیست های تخمدانی	 
احتمال كاستن از بروز بیماری های خوش خیم پستان	 
افزایش تراكم استخوان ها	 
 	)PID( كاهش بروز بیماری های التهابی لگن
كم شدن بروز سرطان های رحم و تخمدان	 
 	 )EP(    كاهش بروز حاملگی خارج از رحم
احتمال كاهش بروز اندومتریوز	 

احتمال بهبود آرتریت روماتویید	 
معایب:

مناسب نبودن برای افراد فراموش كار	 
نیاز به تهیه بلیستر جدید در هر دوره قاعدگی	 
جنســی 	  تمــاس  راه  از  منتقلــه  بیماری هــای  از  پیشــگیری نكردن 

)STls(
مناسب نبودن برای مادران شیرده در 6 ماه اول پس از زایمان	 

	-) قرص) پیشگیری) از) بارداری) در) دوران) شیردهی
الینســترنول، قــرص خوراکــی پروژســترونی پیشــگیری از بــارداری اســت 
ــد از آن  ــان می توانن ــس از زایم ــاه پ ــا 6 م ــیرده ت ــادران ش ــط م ــه فق ک
ــورده  ــی خ ــاعت معین ــه در س ــد روزان ــرص بای ــن ق ــد. ای ــتفاده کنن اس

ــن قــرص 99) درص��د اســت.  شــود. اثربخشــی ای

مزایا:
نداشتن اثر منفی بر کمیت و کیفیت شیر مادر	 
افزایش مدت زمان شیردهی	 
بازگشت باروری بالفاصله بعد از قطع قرص	 
قابل استفاده در مادران شیرده با فرزند کوچک تر از 6 ماه	 
نداشــتن فاصلــه هفــت روزه بیــن بســته ها و کم شــدن احتمــال 	 

زه��را) اف��روخ،) مامای��ی) 99 |) پیش��گیری) از) ب��ارداری) عبارت) ان��د) از) روش) های��ی) ک��ه) ب��ه) زن��ان) کم��ک) می) کن��د) ت��ا) از) ب��ارداری) ناخواس��ته) 
پرهی��ز) کنن��د.) هی��چ) روش) جلوگی��ری) از) ب��ارداری،) اثربخش��ی) ۱۰۰) درص��د) ن��دارد.) ب��ا) ای��ن) وج��ود) عقیم) س��ازی) م��ردان) ی��ا) زن��ان) و) 

پ��س) از) آن) روش) هورمون��ی) و) در) آخ��ر) IUD) بیش) تری��ن) اثربخش��ی) را) دارن��د.

ی
علم

ی
علم

و معرفی انواع آنو معرفی انواع آن

مصــرف نادرســت
عدم نیاز به قطع روش قبل از عمل جراحی	 

معایب:
قرص هــا بایــد همــه روزه، راس ســاعت معینــی خــورده شــوند، در 	 

ــا  ــه قاعدگــی آن ه ــادران شــیرده ک ــژه در م ــن صــورت )به وی ــر ای غی
ــد.  ــش می یاب ــال شکســت روش افزای بازگشــته اســت( احتم

ــا 	  ــارداری خــارج رحمــی در مقایســه ب ــر در پیشــگیری از ب ــر کمت تاثی
ــارداری داخــل رحمــی ب

نامنظم شدن قاعدگی ها	 

۳-) آمپول) ترکیبی
یــک روش هورمونــی ترکیبــی و تزریقــی اســت. ایــن آمپــول دربردارنــده 
نیــم میلی لیتــر مــاده موثــره )۲5 میلیگــرم دپــو مدروكســی پروژســترون 
ــن آمپــول  اســتات و 5 میلی گــرم اســترادیول ســیپیونات( می باشــد. ای
توســط كاركنــان بهداشــتی دوره دیــده یــا پزشــک و در فاصله هــای 
یک ماهــه تزریــق می شــود. اثربخشــی ایــن روش در ســال اول اســتفاده 

99.8) درص��د اســت. 

مزایا:
اثربخشی باال	 
آسانی استفاده و قطع استفاده	 
برگشت نسبتاً سریع باروری پس از قطع روش	 
بی تاثیر بودن روی میل جنسی	 
بهبود دیسمنوره شدید	 
مناســب بــرای افــرادی كــه با اســتفاده مــداوم و هــر روزه از یک روش 	 

فرامــوش كار، كوچ نشــین، عقب مانــدگان  )افــراد  دارنــد.  مشــكل 
ذهنــی و…(

كاهش خونریزی قاعدگی	 
 	 )EP( مناسب برای افراد با سابقه بارداری خارج رحمی
پایین بــودن عــوارض افزایــش وزن و خونریــزی نامنظــم )در مقایســه 	 

بــا قرص هــای  تركیبــی( 
پایین بــودن عــوارض ناشــی از اســتروژن )در مقایســه بــا قرص هــای 	 

تركیبی( 
كم نشــدن اثربخشــی در صــورت اســهال و اســتفراغ )در مقایســه بــا 	 

ــی(  قرص هــای تركیب
و 	  ریفامپیــن  )به جــز  آنتی بیوتیک هــا  بــا  هم زمــان  قابل اســتفاده 

گریزوفولویــن(. 
تاثیر كم بر سیستم انعقادی	 

معایب:
پیشــگیری نكــردن از بیماری هــای قابــل انتقــال از طریــق تمــاس 	 

)STIs( جنســی 
 عــدم امــكان قطــع روش یــا تغییــر آن پــس از تزریــق آمپــول تــا از 	 

بیــن رفتــن اثــر آن )اتمــام دوره( 
مناسب نبودن برای دوران شیردهی تا شش ماهگی	 

 ()DPMA( (۴-) آمپول) دپومدروکسی) پروژسترون) استات
DMPA یــک روش تزریقــی پیشــگیری از بــارداری اســت و حــاوی 
ــاه از  ــوده و ســه م ــره دپومدروكســی پروژســترون اســتات ب ــاده موث م
بــارداری پیشــگیری می نمایــد. ارائــه خدمــت ایــن روش توســط كاركنــان 
بهداشــتی دوره دیــده، صــورت می گیــرد. اثربخشــی آن در ســال اول 

اســتفاده 99.7) درص��د اســت. 

مزایا:
اثربخشی باال	 
آسانی استفاده	 
فاصله های استفاده نسبتاً طوالنی مدت )هر ۳ ماه یک بار(. 	 
ــک 	  ــداوم و هــر روزه از ی ــا اســتفاده م ــه ب ــرادی ك ــرای اف مناســب ب

نشــین، عقــب  فراموشــكار، كــوچ  )افــراد  دارنــد.  روش مشــكل 
مانــدگان ذهنــی و…(.

قابل استفاده در آنمی سیكل سل	 
كاهــش ابتــال بــه ســرطان های اندومتــر و تخمــدان، بیماری هــای 	 

التهابــی لگــن )PID(، كم خونــی، فیبــروم رحم، اندومتریــوز، حاملگی 
خــارج از رحــم )به خاطــر جلوگیــری از تخمک گــذاری(، كاندیدیازیــس 
ــان  ــی، درد زم ــل از قاعدگ ــندرم قب ــور، س ــر فل ــل تغیی واژن  به دلی

قاعدگــی و میتــل اشــمرز
نداشتن عوارض استروژنی )به دلیل نداشتن استروژن( 	 
مناسب برای افراد مبتال به دیابت	 
مناسب برای افراد مبتال به بیماری تیرویید	 
قابل استفاده از سن 16 سالگی	 
قابل استفاده در دوران شیردهی	 
افزایش شیر مادر	 
تداخل نداشتن با تماس جنسی	 
عدم نیاز به قطع مصرف قبل از اعمال بزرگ جراحی	 
از 	  بیمارانــی كــه  بــرای  )به جــز  تشــنجی  بیمــاران  بــرای  مناســب 

می کننــد(.  اســتفاده  توییــن  فنــی  و  ماننــد كاربامازپیــن  داروهایــی 
معایب:

تاخیر در بازگشت باروری	 
لزوم تزریق در فاصله های زمانی سه ماهه	 
عدم پیشگیری از بیماری های مقاربتی از جمله ایدز	 
احتمال افزایش وزن	 
اختالالت خونریزی قاعدگی: آمنوره، لكه بینی و خونریزی نامرتب	 
احتمال بروز تغییرات خلقی	 

 ()IUD( (5-) آی) یو) دی
یــک وســیله ی کوچــک اســت کــه در داخــل رحــم کار گذاشــته می شــود. 
از fertilization )لقــاح( پیشــگیری نمــوده و ایجــاد ســقط نمی کنــد و 
بــه دو گــروه مســی و هورمونــی تقســیم می شــود. اثربخشــی آن حــدود 

99.8) درص��د می باشــد. 

مزایا:) 
اثربخشی باال	 
 	IUD قابلیت برگشت باروری بالفاصله پس از خروج
طوالنی مدت بودن اثر پیشگیری از بارداری )1۰ سال(	 
نیاز نداشتن به یادآوری روزانه	 
عدم تاثیر بر شیردهی	 
نداشتن آثار و عوارض هورمونی	 
قابل استفاده تا دوران منوپوز	 
عدم تداخل با تماس جنسی	 
تداخل نداشتن با مصرف داروها	 
احتمال کاهش شیوع سرطان اندومتر و سرویکس	 

معایب:
لزوم كارگذاری و خروج توسط فرد دوره دیده	 
خروج خود بخودی	 
عــدم پیشــگیری از انتقــال بیماری هــای منتقلــه از راه تمــاس 	 



)STIs( جنســی
لزوم معاینه دوره ای	 

6-) بستن) لوله) های) رحمی) )توبکتومی() 
ــک عمــل جراحــی ســاده  بســتن لوله هــای رحمــی در خانم هــا ی
و كم خطــر اســت. در ایــن عمــل لوله هــای رحمــی متقاضــی طــی 
ــا بی حســی موضعــی بســته می شــود. ایــن  بی هوشــی عمومــی ی
ــک  ــا ی ــان و به صــورت ســرپایی و ی عمــل توســط متخصــص زن
ــا بســته شــدن  ــل انجــام اســت. ب روز اقامــت در بیمارســتان قاب
لوله هــای رحمــی از رســیدن اســپرم و تخمــک بــه یكدیگــر و 
ــی  ــد. اثربخش ــل می آی ــه عم ــری ب ــم جلوگی ــلول تخ ــكیل س تش

ــن روش بی��ش) از) 99) درص��د اســت. ای

مزایا:
دائمی بودن	 
اثربخشی باال 	 
عدم نیاز به یادآوری و مراجعه مكرر	 
در 	  اســتفاده كننده  فــرد  ســالمتی  بــرای  عارضــه  نداشــتن 

درازمــدت
تاثیر نداشتن در روابط جنسی	 
كاهش ابتال به سرطان تخمدان	 

معایب:
نیاز به عمل جراحی	 
پرهزینه و دشوار بودن عمل جراحی برگشت باروری	 

7-) بستن) لوله) های) اسپرمبر) )وازکتومی() 
ــک روش دائمــی پیشــگیری از  ــغ جراحــی ی ــدون تی وازكتومــی ب
ــا یــک عمــل جراحــی  ــان اســت. ایــن روش ب ــرای آقای ــارداری ب ب
ســرپایی و بی حســی موضعــی و معمــواًل در فاصله زمانــی كوتاه تر 
از ۲۰ دقیقــه انجــام می گیــرد. طــی ایــن عمل لوله های اســپرمبر از 
طریــق ایجــاد یــک ســوراخ كوچــک بــر روی كیســه بیضه هــا بســته 
ــه  ــای اســپرمبر از ورود اســپرم ها ب می شــوند. بسته شــدن لوله ه
مایــع منــی جلوگیــری می نمایــد. در ایــن حالــت مایــع منــی فــرد 
بــدون اســپرم بــوده و لقــاح صــورت نخواهــد گرفــت. اثربخشــی 

ایــن روش نزدی��ک) ب��ه) ۱۰۰) درص��د اســت. 

مزایا:
اثربخشی باال	 
نیاز نداشتن به بیهوشی	 
دائمی بودن	 
تداخل نداشتن با فعالیت جنسی	 
عدم نیاز به یادآوری و مراجعه های مكرر	 
بــر قــدرت مردانگــی، میــل جنســی و 	  اثــر منفــی  نداشــتن 

مردانــه(  صــدای  و  ســبیل  )ریــش،  مردانــه  ثانویــه  صفت هــای 
عارضه نداشتن برای سالمتی استفاده كننده در درازمدت	 
تاثیر نداشــتن بــر حجــم و ظاهــر مایــع منــی و كیفیــت تمــاس 	 

جنســی
افزایــش لــذت جنســی به دلیــل از بیــن رفتــن نگرانــی حاملگــی 	 

ناخواســته
اثربخشــی بیش تــر، نیــاز كم تــر بــه مراقبت هــای قبــل و پــس 	 

از عمــل، احتمــال بیش تــر در موفقیــت عمــل بازگشــت، زمــان 

كوتاه تــر عمــل جراحــی، امــكان كســب اطمینــان از موفقیــت 
ــای  ــتن لوله ه ــا بس ــه ب ــر در مقایس ــای كم ت ــل و عارضه ه عم

رحمــی.

8-) کاندوم
كانــدوم یــک وســیله پیشــگیری از بــارداری از جنــس التکــس 
ــر پیشــگیری از  ــالوه ب ــه ع ــا روشــی اســت ك ــدوم تنه اســت. كان
ــال از تمــاس جنســی  ــل انتق ــال بیماری هــای قاب ــارداری از انتق ب
ماننــد SDIA ،VIH و STIs نیــز پیشــگیری می نمایــد. ایــن 
وســیله در انــدازه، طــرح و رنگ هــای مختلــف در دســترس بــوده 
و ارائــه خدمــت آن توســط كاركنــان بهداشــتی تعلیم دیــده انجــام 
می شــود. کانــدوم، از ریختــن مایــع منــی بــه داخــل واژن و 
رســیدن اســپرم بــه تخمــک ممانعــت می کنــد. میــزان اثــر بخشــی 

ــن روش حــدود 97) درص��د اســت.  ای

مزایا:
جلوگیــری از انتقــال بیماری هــای منتقلــه از راه تمــاس جنســی 	 

)STIs و SDIA ،VIH(
كاهش خطر بروز سرطان دهانه رحم	 
قابل استفاده در هر گروه سنی	 
كمک به جلوگیری از انزال زودرس	 
آسانی استفاده و نداشتن عوارض موضعی و عمومی	 
نداشتن آثار هورمونی	 
قابل استفاده بالفاصله پس از زایمان	 
نداشتن اثر بر شیردهی	 

معایب:
 ایجاد حساسیت به كاندوم )در بعضی از كاربرها( 	 
 كاهش لذت جنسی به دلیل كاهش حس لمس	 
 	)Erection( لزوم استفاده پس از نعوظ 
 احتمال خارج شدن یا پاره شدن 	 

)ق��رص)  ب��ارداری)  از)  پیش��گیری)  اورژانس��ی)  روش)   (-9
: ) رجس��ترل نو لو

Emergency Con- ــارداری  )روش پیشــگیری اورژانســی از ب
traception( روشــی اســت كــه خانم هــا بــا اســتفاده از آن 
از روش هــای مطمئــن  اســتفاده نكردن  در صــورت  می تواننــد 
پیشــگیری از بــارداری و یــا هــر مــوردی كــه احتمــال بــارداری 
ناخواســته پــس از تمــاس جنســی را داشــته باشــد، تــا 1۲۰ ســاعت 
از بــارداری پیشــگیری كننــد. ایــن روش توســط كاركنــان بهداشــتی 
آمــوزش دیــده ارائــه می گــردد. به دلیــل شكســت بــاالی ایــن 
روش در مقایســه بــا ســایر روش هــای مطمئــن، یــک روش مداوم 
ــور  ــخص و به ط ــوارد مش ــد در م ــط بای ــرف آن فق ــوده و مص نب

ــم قــرار بگیــرد. محــدود باشــد و نبایــد مــورد اســتفاده دائ

منابع:
بــارداری جمهــوری 	  از  پیشــگیری  دســتورالعمل روش هــای 

اســالمی ایــران | دفتــر ســالمت جمعیــت، خانــواده مــدارس | 
ــت ــواده و جمعی ــم خان اداره تنظی
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ب��ا) س��الم) و) ع��رض) ادب) و) احت��رام؛) به) عن��وان) س��وال) نخس��ت) خودت��ان) 
را) ب��ه) مخاطبی��ن) م��ا) معرف��ی) کنی��د) و) توضی��ح) بفرمایی��د) چ��ه) مس��یری) را) 

ط��ی) کردی��د) ک��ه) االن) اینج��ا) هس��تید؟
بــه نــام خــدا ســالم می کنــم خدمــت شــما، تشــکر می کنــم از ایــن  کــه 
ــاز  ــان داریــد؛ مــن فرحن ــار رشــته خودت فعالیت هــای دانشــجویی در کن
کمالــی هســتم، عضــو هیــات علمــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و از نظــر تحصیــالت کارشناســی مامایی، 
کارشناســی ارشــد مامایــی و دکتــرای تخصصی آموزش پزشــکی را کســب 

کــرده ام.

یکــی از اتفاقــات خیلــی قشــنگ در زندگــی مــن ایــن هســت کــه مــن در 
رشــته هایی درس خوانــدم کــه بــه آن ها عالقه داشــته ام و اگــر موقعیت 
ــاز هــم مامایــی را  ــرای انتخــاب رشــته اتفــاق بیافتــد مــن ب ــاره ای ب دوب
انتخــاب می کــردم. مــن ســالیان ســال در ایــن رشــته فعالیت هــای 
ــروه  ــر گ ــال مدی ــور مث ــتم؛ به ط ــی داش ــای اجرای ــی و فعالیت ه آموزش
ــکده  ــس دانش ــودم، رئی ــکده ب ــی دانش ــاون آموزش ــودم، مع ــی ب مامای

ــوده ام. ــز ب ــودم و معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه نی ب

خان��م) دکت��ر) چگون��ه) ش��د) ک��ه) بی��ن) رش��ته) های) مختل��ف،) ش��ما) مامای��ی) 
را) انتخ��اب) کردی��د) ) و) ب��ه) آن) عالقمن��د) ش��دید؟

مــن رشــته های علــوم پزشــکی را دوســت داشــتم. در ســالی که مــا کنکور 
ــاالی تحصیلــی در رشــته های  دادیــم رشــته  مامایــی جــزو رشــته های ب
گــروه پزشــکی بــود؛ همچنیــن دانشــگاه شــیراز هــم قبــول شــدم و همــه 

این هــا باعــث شــد تــا مــن عالقه منــد بــه ایــن رشــته شــوم.

چ��ه) زمان��ی) ب��رای) ارش��د) و) دکت��را) اق��دام) کردی��د) و) چط��ور) ادام��ه) مس��یر) 
خودت��ان) را) انتخ��اب) کردی��د؟) )خصوص��ًا) ای��ن) ک��ه) ب��رای) دکت��را) گرای��ش) 

آم��وزش) پزش��کی) را) برگزیدی��د.(
مــا به عنــوان اســاتید دانشــگاه، رســالتمان حکــم می کنــد تــا روز بــه روز 
فعالیت هــای علمــی خودمــان را به طــور ویــژه ای گســترده تر کنیــم و 
ــم  ــا عل ــه روز ب ــا روز ب ــه م ــار دارد ک ــا انتظ ــر باشــیم. دانشــجو از م پویات
ــویم  ــه رو ش ــا او رو ب ــدی ب ــای جدی ــت توانمندی ه ــد و در حقیق جدی
پــس مــا نمی توانیــم خودمــان را بســنده بــه یــک مقطــع خــاص کنیــم. 
الزمــه فعالیــت حرفــه ای مــا ایــن هســت کــه دانــش و مهــارت خودمــان 
را روز بــه روز بیشــتر کنیــم بنابرایــن ادامــه تحصیــل مــن در مقطــع 
کارشناســی ارشــد در حقیقــت ضــرورت کار حرفــه ای مــن بــود و به عنوان 
یــک مــدرس دانشــگاه بایــد ایــن کار را انجــام مــی دادم تــا بتوانــم نیــاز 
دانشــجوهایم را برطــرف کنــم و احســاس پویایــی را در خــودم روزبــه روز 

بیشــتر کنــم و ایــن پویایــی در مقطــع دکتــرا هــم بــه همیــن شــکل بــود.
ــه  ــه ای هســت ک ــی جــزو رشــته های حرف  در هــر صــورت رشــته مامای
روز بــه روز گســتره ی ایــن دانــش افزایــش پیــدا می کنــد و از طرفــی دیگــر 
مــا به عنــوان هیئــت علمــی هــم بایــد آن روش هــای آموزشــی کــه بــه کار 
می گیریــم موثرتــر باشــد؛ ایــن بــود کــه مــن بیــن رشــته آمــوزش پزشــکی 
و رشــته مامایــی یــک پــل زدم و مهارتــم را در آمــوزش پزشــکی افزایــش 
دادم تــا بتوانــم مهــارت مامایــی موثرتــری را بــرای دانشــجویانم داشــته 
باشــم. اگــر بتوانــم از مهارت هــای آمــوزش پزشــکی بــه خوبــی اســتفاده 

کنــم می توانــم دانشــجوی مامایــی موثرتــری را هــم پــرورش دهــم.
ــق شــخصی خــودم هســت و االن  رشــته آمــوزش پزشــکی جــزو عالی
ــرای مــن  ــی خوشــایند و لذت بخشــی کــه ب هــم یکــی از تفریحــات خیل
وجــود دارد ایــن هســت کــه مطالبــی در حــوزه آمــوزش پزشــکی مثــل 

ــم. ــن حــوزه بخوان ــی در ای ــال و مقاله های ژورن

آینده) رشته) مامایی) را) چگونه) می) بینید؟
مــن رشــته مامایــی را یــک رشــته بســیار موثر در ســطح جامعــه می بینم؛ 
بــه ایــن دلیــل کــه مــا اولیــن مخاطبانــی هســتیم کــه بــا زنــان درارتبــاط 
هســتیم بنابرایــن اثربخشــی مهــارت مــا کامــال در ســطح جامعــه قابــل 
حــس اســت، امــا ایــن بــاور را هــم بایــد داشــته باشــیم کــه بایــد توانمنــد 
باشــیم یعنــی توانمنــدی مــا هســت کــه باعــث اثربخشــی بیشــتر مــا در 

جامعــه می شــود و توانمنــدی هــم در گــرو تــالش مــا اســت.
مــن بــه عنــوان اســتاد مامایــی بایــد بــه یــک شــکل تــالش کنــم و 
ــد.  ــه یــک شــکل دیگــر تــالش کن ــد ب ــی مــن هــم بای دانشــجوی مامای
دانشــجویان مامایــی می تواننــد توانمندتــر باشــند و بــا افزایــش مهــارت 

خودشــان اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــند.
مــن آینــده ایــن رشــته را خیلــی خــوب می بینــم بــا توجــه بــه افزایــش 
میــزان آگاهــی مــردم، بــا توجــه بــه اینکــه مــا می خواهیــم آموزش هــای 

پاســخگو داشــته باشــیم و بهداشــت را در ســطح جامعــه پیــاده کنیــم، 
بنابرایــن تمــام ایــن مــوارد ضــرورت رشــته مامایــی را بیــش از گذشــته 
می کنــد و آینــده ایــن رشــته را خیلــی روشــن تر و خیلــی متعالی تــر 
ــه  ــطح جامع ــر در س ــا و موث ــیار پوی ــته را بس ــن رش ــد و مــن ای می کن

می بینــم.

در) آخ��ر) باع��ث) افتخ��ار) هس��ت) ک��ه) ش��نوای) توصیه) ه��ای) ش��ما) ب��ه) 
مخاطب��ان) نش��ریه) خصوص��ًا) دانش��جویان) مامای��ی) باش��یم.

دانشــجویانی کــه بــا مــن کالس حضــوری داشــتند و احســاس همدلــی 
بهتــر منتقــل شــده اســت خودشــان می داننــد کــه مــن دانشــجویان 
مامایــی را بســیار دوســت دارم و همیشــه لذت بخش تریــن لحظــات 
کار مــن زمانــی هســت کــه ســر کالس دانشــجوی مامایــی مــی روم و کار 
ــی را  ــا دانشــجوی مامای ــن تعامــل ب ــی انجــام می دهــم و مــن ای مامای

دوســت دارم.
نظــر مــن ایــن هســت کــه دانشــجوی مامایــی پتانســیل خیلــی باالیــی 
دارد و می توانــد بــه درجــات علمــی خیلــی باالیــی برســد و اصــل قضیــه 
ایــن اســت کــه بتوانــد خــودش را توانمنــد کنــد و اعتمــاد بــه نفــس کافی 
داشــته باشــد. بنابرایــن به عنــوان یــک توصیــه می توانــم بــه دانشــجویان 
ــا ارزش  ــیار ب ــد بس ــت می آی ــه دس ــما ب ــالش ش ــه از ت ــه ک ــم آنچ بگوی
اســت پــس موفقیــت شــما در گــرو تــالش شــما هســت. رشــته مامایــی 
ــد  ــس بای ــم پ ــروکار داری ــر س ــان دو نف ــا ج ــا ب ــه م ــت ک ــته ای هس رش
یکســری توانمندی هایــی را داشــته باشــیم و ایــن توانمندی هــا در گــرو 

تــالش حرفــه ای مــا کســب می شــود.
»پ��س) توصی��ه) می) کن��م) ک��ه) س��عی) کنی��د) ب��ار) علم��ی) تئ��وری) و) نظ��ری) 
خوب��ی) داش��ته) باش��ید) و) بتوانی��د) اعتب��ار) حرف��ه) ای) خودت��ان) را) افزای��ش) 

دهی��د.«

صحبتی با اساتیدصحبتی با اساتید
گفت و گو با خانم دکتر فرحناز کمالیگفت و گو با خانم دکتر فرحناز کمالی

حبه
صا

م
حبه

صا
م

فرش��ته) رجب) پ��ور،) مامای��ی) 98 |) دکت��ر) فرحن��از) 
کمال��ی) عض��و) هی��أت) علم��ی) دانش��کده) پرس��تاری) 
بوش��هر)  پزش��کی)  عل��وم)  دانش��گاه)  مامای��ی)  و) 
می) باش��ند،) وی) دارای) م��درک) دکت��رای) تخصص��ی) 

آم��وزش) پزش��کی) می) باش��ند.
او) ع��الوه) ب��ر) تدری��س) در) دانش��گاه،) فعالیت) ه��ای) 
اجرای��ی) از) جمل��ه) مدی��ر) گ��روه) مامای��ی،) مع��اون) آموزش��ی-) پژوهش��ی) 
دانش��کده) پرس��تاری) مامای��ی،) ریاس��ت) دانش��کده) پرس��تاری) مامای��ی) 
و) معاون��ت) ام��ور) دانش��جویی) و) فرهنگ��ی) دانش��گاه) را) در) کارنام��ه) 
خ��ود) دارد.) وی) در) س��ابقه) پژوهش��ی) خ��ود،) طرح) ه��ای) پژوهش��ی) 
بس��یار) و) چ��اپ) مق��االت) در) نش��ریات) و) مج��الت) مختل��ف) را) دارد.) در) 
س��ال) ۱۳89) ایش��ان) ب��ه) هم��راه) هم��کاران) خ��ود) کت��اب) ب��ارداری) و) 
زایم��ان) و) بیماری) ه��ای) داخل��ی) جراح��ی) در) ب��ارداری) را) تالی��ف) نمون��د.) 
دکت��ر) کمال��ی) از) س��ال) ۱۳88) تاکن��ون) ارای��ه) مق��االت) بس��یاری) را) در) 
کنفرانس) ه��ا) و) س��مینارهای) سراس��ر) کش��ور) داش��ته) اس��ت.) وی) در) 
س��ال) ۱۳9۱) به) عن��وان) اس��تاد) برت��ر) مامای��ی) کش��وری) ش��ناخته) ش��د.) 
او) ه��ر) س��اله) در) اج��رای) کارگاه) ه��ای) دانش��گاه) عل��وم) پزش��کی) بوش��هر) 

به) ط��ور) فع��ال) ش��رکت) دارد.
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معرفی ارشد ماماییمعرفی ارشد مامایی
گفت و گو با سرکار خانم مبارکه مزارعیگفت و گو با سرکار خانم مبارکه مزارعی

زه��را)  و)  خمره) ب��اف)  زه��را) 
 |  98 مامای��ی)  ضامن) خ��واه،) 
کارش��ناس)  مزارع��ی)  مبارک��ه) 
التحصی��ل)  ف��ارغ)  مامای��ی،) 
دانش��گاه) آزاد) جهرم) و) کارشناس��ی) 
ارش��د) مامای��ی) دانش��گاه) تربی��ت) 
5) هس��تند. رتب��ه) ی)  ب��ا)  م��درس) 

ب��ه) عن��وان) س��وال) نخس��ت) چط��ور) ش��د) ک��ه) رش��ته) مامای��ی) را) 
انتخ��اب) کردی��د؟

مــن از نوجوانــی عالقــه زیــادی بــه کاردرمانــی داشــتم، خواســت 
خــدا بــود کــه در ایــن مســیر قــرار بگیــرم و اآلن نیــز خیلــی از آن 
ــا  ــی در بیمارســتان تنه ــاد راضــی هســتم! چــون مامای بســیار زی
بخشــی اســت کــه انــرژی اش بســیار مثبــت و بــا تولــد در ارتبــاط 

اســت. مــن عاشــقانه رشــته ی  مامایــی را دوســت دارم.

چطور) شد) که) برای) گرفتن) ارشد) اقدام) کردید؟
زمانــی کــه بــرای کارشناســی درس می خوانــدم، یکــی از دوســتان 
نزدیکــم کــه بــا یکدیگــر هــم خانــه بودیــم بــرای خوانــدن ارشــد 
اقــدام کــرد؛ ایــن اقــدام او انگیــزه ی مــن را هــم برانگیختــه کــرد 
ــه  ــدم ک ــه ش ــپس متوج ــم. س ــدن کن ــه درس خوان ــروع ب ــا ش ت
راهــی بهتــر از اینکــه انســان در رشــته ای کــه بــه آن عالقــه دارد 
ــه  ــی ک ــا راه ــس تنه ــت، پ ــد نیس ــن باش ــد و بهتری ــرفت کن پیش
بــرای ایــن کار دیــدم ایــن بــود کــه بــرای گرفتــن ارشــد اقــدام کنــم. 
ــه بســیار  ــم در رشــته ای ک ــه مــن بتوان ــه ک ــن مقول ــن ای همچنی
عاشــقانه دوســتش دارم تدریــس کنــم خیلــی برایــم مهــم بــود در 

نتیجــه شــروع بــه خوانــدن ارشــد کــردم.

گرایش) خود) را) بیشتر) معرفی) می) کنید؟
همانطــوری کــه قبــال  ذکــر کــردم مــن عالقــه زیــادی بــه آمــوزش 
و تدریــس مامایــی داشــتم؛ در نتیجــه گرایشــی کــه در دانشــگاه 
انتخــاب کــردم آمــوزش مامایــی بــود کــه دربــاره تدریس رشــته ای 

کــه مــن خیلــی آن را دوســت دارم می باشــد، بــه همیــن خاطــر 
واقعــاً خوانــدن ارشــد بــرای مــن خیلــی انگیزه بخــش و شــیرین 

بــود.
فقــط  کــه  خوانــدم  درس  دانشــگاهی  در  ایــن  بــر  عــالوه 
تحصیــالت تکمیلــی بــود و همــه ی دانشــج ها در مقطــع ارشــد 
و دکتــرا بودنــد کــه همــه این هــا باعــث می شــد کــه مــن تــالش 
ــرای  ــالش ب ــه ت ــر اینک ــالوه ب ــی ع ــم، یعن ــته باش ــف داش مضاع
قبولــی دانشــگاه داشــتم در دانشــگاه نیــز تــالش مضاعــف داشــته 
باشــم و همانطــوری کــه همکالســی هایــم تــالش مــی کردنــد بــا 
رتبــه بــاال از دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــوم. انشــاءاهلل در آینــده 
بتوانــم مقــاالت خوبــی از پایان نامــه و مقولــه ی پژوهشــی ام 

داشــته باشــم.

از) چه) منابعی) برای) ارشد) استفاده) کردید؟
منابعــی کــه بــرای ارشــد انتخــاب کــردم همــه کتاب هــای رفرنــس 
بــود؛ بــرای درس بــارداری و زایمــان از کتاب ویلیامــز، بیماری های 
زنــان از کتــاب نــواک، جنیــن شناســی از کتــاب النگمــن و نــوزادان 
از کتــاب نلســون اســتفاده کــردم؛ بــه مراتــب بــرای داخلی-جراحی 

هــم از کتاب هــای ویلیامــز اســتفاده کــردم.
عــالوه بــر ایــن کــه کتاب هــای رفرنــس را مطالعــه کــردم بــه نظــرم 
تســت زنــی خیلــی مقولــه مهمــی بــود کــه مــن خیلــی روی آن کار 
کــردم و از کتابهــای تســت گلبــان و بانــک ســواالت دکتــر خلیلــی 

اســتفاده کــردم.

در) آخر) چه) توصیه) ای) برای) متقاضیان) ارشد) مامایی) دارید؟
ســال اولــی کــه در کنکــور شــرکت کــردم بــا رتبــه ی 1۰۰ قبول شــدم 
امــا دانشــگاه و شــهری کــه مــد نظــرم بــود قبــول نمی شــدم در 
ــن خواســت خــدا  نتیجــه مجــددًا ســال بعــد تــالش کــردم و ای
بــود کــه مــن نتیجــه ی دل خواهــم را گرفتــم و بــا رتبــه ی 5، 
دانشــگاه تربیــت مــدرس را بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب کــردم.
ــه ســعی  ــن اســت ک ــه دانشــجو ها دارم ای ــه مــن ب ــه ای ک توصی
کننــد خیلــی خــوب تســت بزننــد و تســت های ســال های گذشــته 
را زیــاد مــرور کننــد؛ خوانــدن و مــرور کــردن صحیــح و تســت زنی 
ــد  ــن بع ــور دارد. م ــی در کنک ــرای قبول ــادی ب ــک زی ــح کم صحی
ــه  ــدم ک ــه ش ــف متوج ــای مختل ــرکت در کنکور ه ــالش و ش از ت

خوانــدن صحیــح بــرای کنکــور چگونــه اســت.
موضــوع بعــدی بعــد از تــالش، اســتمرار بســیار مــداوم اســت؛ 
وقتــی شــما شــروع بــه انجــام کاری می کنیــد چیــزی بــه جــز 
ــد. اســتمرار و  ــد شــما را در آن کار موفــق کن اســتمرار نمــی توان
تســت زنی بســیار مهــم اســت. در نهایــت اینکــه خســته نشــوید؛ 
مطمئــن باشــید بعــد از کلــی صبــوری و تــالش قطعاً بــه نتیجه ای 

کــه می خواهیــد می رســید.

حبه
صا
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م
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ســزارین دارد(
عوارض درازمدت ژنیکولوژی	 

شــامل چســبندگی ها، درد، نازایــی، ســاب فرتیلیتــی، خونریــزی نامنظــم، 
دیســپارونی، دیســمنوره و آندومتریــوز می باشــند.

درد مزمن لگن 	 
در تعــدادی از بیمــاران بعــد از عمــل ســزارین دیــده می شــود کــه 
می توانــد در نتیجــه ی ســزارین اورژانســی، نــوع بــرش، بســتن یــا نبســتن 
پریتوئــن جــداری و احشــایی، تکنیــک دوختــن رحــم منجــر بــه گیر افتادن 

عصــب، چســبندگی لگــن، نقایــص اســکار و اندومتریــوز باشــد.
چسبندگی رحم	 

تکنیــک جراحــی در پیدایــش چســبندگی بعــد از عمل نقــش مهمی دارد. 
در زمــان غیربــارداری، چســبندگی بــا درد مزمــن و نازایــی همــراه اســت، 
ــر و  ــزی بیش ت ــه ارگان هــای مجــاور، خونری ــه ب ــن ســبب صدم همچنی

مــدت زمــان بیش تــر در عمــل بعــدی می شــود.
نازایی	 

در اصــل چســبندگی حاصــل از جراحــی و نقایــص اســکار، ســبب نازایــی 
یــا ســاب فرتیلیتــی می شــود. الپاراســکوپی و هیسترســکوپی در بهبــود 

ایــن وضعیــت موثــر اســت.
در ســال ۲۰18، ۲1% از ســزارین های انجــام شــده در آمریــکا، ســزارین 

بــار اول انتخابــی بــوده اســت. 

ســزارین تولــد جنیــن از راه بــرش دیــواره ی شــکم و دیــواره ی رحــم 
ــا بی حســی تعریــف می شــود. قبــل از انجــام  تحــت عمــل بی هوشــی ی
ســزارین و پیشــنهاد آن بــه بیمــار بایــد خطــرات و فوایــد آن بــه بیمــار 

گوشــزد شــود.
خطرناک تریــن عارضــه در مــادر پارگــی رحــم و خونریــزی شــدید اســت 
کــه منجــر بــه هیســترکتومی، ترانســفوزیون، صدمــه بــه روده و مثانــه و 

حــوادث  ترومبوآمبولیــک اســت. )خطــر در نــوزاد صفــر نیســت.(
مهم تریــن اقــدام در عمــل ســزارین، انجــام حداکثــر ایمنــی آن اســت 

کــه عملکــرد رحــم و فیزیولــوژی آن نرمــال بمانــد.
در ســال 1۹۲۰، روش جدیــد به صــورت دو الیــه یــا تــک الیــه دوختن، 
عــدم نزدیــک ســازی پریتوئــن جــداری و احشــایی اتفــاق افتــاد کــه ایــن 
تکنیک هــای جدیــد بــا زمــان کوتاه تــر، درد کمتــر و هزینــه ی کمتــر 

همــراه اســت.
عوارض) دراز) مدت) مامایی:

جایگزینی غیرطبیعی جفت 	 
تحقیقــات نشــان داده کــه بــا افزایــش دفعــات ســزارین، ریســک آکرتــا 

ــد. و حاملگــی محــل اســکار افزایــش می یاب
پارگی رحم 	 

عارضــه ی کشــنده و نــادر بــرای مــادر و جنیــن اســت کــه می توانــد قبــل 
ــات  ــداد دفع ــا تع ــتقیم ب ــاط مس ــد. )*ارتب ــاق افت ــان اتف ــن زایم و حی

مائ��ده) مطلب��ی،) مامای��ی) 98 | س��زارین) ب��رای) کاه��ش) مرگ) ومی��ر) از) ی��ک) ق��رن) قب��ل) ش��روع) ش��ده) اس��ت.) همچن��ان) س��زارین) 
ش��ایع) ترین) عم��ل) جراح��ی) انج��ام) ش��ده) در) س��نین) ب��اروری) در) کل) دنیاس��ت) و) ی��ک) زن) از) ه��ر) س��ه) زن) در) آمری��کا) و) چه��ار) زن) از) 

ه��ر) پن��ج) زن) در) س��ایر) نواح��ی) ای��ن) عم��ل) را) انج��ام) می) دهن��د.
ای��ن) عم��ل،) نجات) بخ��ش) حی��ات) م��ادر) و) جنی��ن) اس��ت) و) در) دوران) که��ن) توس��ط) خود) بیمار،) همس��ر) بیم��ار،) جالدان،) س��لمانی) ها،) 

قابله) ه��ا،) جراح��ان) و) ی��ا) روس��ای) قبای��ل) ص��ورت) می) گرفت.

نگاهی واقع گرایانه به سزاریننگاهی واقع گرایانه به سزارین
تازه ترین یافته هاتازه ترین یافته ها

ش
گزار

ش
گزار

علل) مادری. ۱
ــابقه ی 	  ــترکتومی، س ــابقه ی هیس ــی، س ــزارین قبل س

اســکار روی رحــم، ســرکالژ داخــل شــکمی، ســابقه ی 
ترمیــم فیســتول وزیکوواژینــال، رکتوواژینــال، پارگی 

ــا بی اختیــاری مدفــوع درجــه ۳ و 	 ب
اختــالالت النــه گزینــی جفــت )ســرراهی/ چســبنده/ 	 

آکرتــا/ اینکرتــا/ پرکرتــا(
پروالپــس 	  و  وازوپرویــا  و  بندنــاف  پرزنتاســیون 

بندنــاف
دکولمان جفت	 
خونریزی شدید واژینال	 
عفونت مادری با هرپس ژنیتال فعال	 
HIV مثبت	 
هرگونــه تــوده ی خوش خیــم و بدخیــم در مســیر 	 

ــان زایم
کانسر مهاجم سرویکس	 
بــه 	  نیــاز  پره اکالمپســی در صــورت  و  اکالمپســی 

ختــم بــارداری
بیماری هــای زمینــه ای اعــم از: قلبــی، ریــوی و... 	 

ــادر م
در صــورت ایســت قلبــی مــادر در مــواردی کــه احیــا 	 

ــز نباشــد. موفقیت آمی
عــدم 	  دیستوشــی،  لگــن،  بــارز  دفرمیتی هــای 

پیشــرفت ســیر زایمانــی ناشــی از لگــن تنــگ، جنیــن 
ماکــروزوم
	.) علل) جنینی

بارداری چندقلویی	 
دیســترس جنینــی، الگــوی غیرطبیعــی ضربــان قلــب 	 

جنین 
تاخیر رشد داخل رحمی جنین	 
آنومالــی قابــل درمــان جنیــن )مننگومیلوســل و 	 

گاستروشــیزیس، انسفالوســل، تراتــوم ســاکروم و 
گــردن، هیدروســفالی و ...(

نمایش غیرطبیعی پایدار جنین	 

اندیکاسیون های سزارین

منابع:
نشــریه تخصصــی زنــان و زایمــان ایــران )NAIGO( | صــد ســال 
ســزارین از 1۹۲۰ تــا ۲۰۲۰ | دکتــر پریســا مقتدائــی | دوره 15 |  

ــتان 1۳۹۹ ــماره ۳ | زمس ش

دالیل) درخواست) سزارین) انتخابی
ــک  ــرات آناتومی ــرس از تغیی ــادی، ت ــی- اقتص ــائل اجتماع مس
لگــن، حاملگی هــای به دســت آمــده از درمــان نابــاروری، تــرس از 
زایمــان بریــچ، تــرس از اســتفاده از فورســپس و واکیــوم به دلیــل 
ــرش  ــر نگ ــن و تغیی ــگ جنی ــترش مانیتورین ــی، گس ــاوی قانون دع
ایجــاد فلــج مغــزی در نتیجــه هیپوکســی زایمانــی بــوده اســت و 
امــا کاهــش میــزان ســزارین، شــعار مــردم ســال ۲۰۲۰ در آمریــکا 
ــان  ــر در زن ــا کمت ــار اول ی ــزارین ب ــش س ــدف کاه ــا ه ــه ب ــود ک ب

ــود. ــالم شــده ب ــر اع کم خط
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انواعواکسنهایغیرفعالوراهتجویزومقدارتجویزآنها
دوز تجویز راه تجویز ماهیت واکسن نام واکسن
٠/5 میلی  لیتر عضالنی توکســوئید کــزاز،   توکســوئید 

باکتــری کشــته شــده  دیفتــری، 
 ســیاه ســرفه، آنتــی  ژن ســطحی
 ویــروس هپاتیــت ب، پروتئیــن
ــا پلی  ســاکارید کپســول ــه ب  کنژوگ
تیــپ ب آنفلوانــزای  هموفیلــوس 

پنج گانه )پنتاواالن(

٠/5 میلی  لیتر عضالنی توکســوئید کــزاز،   توکســوئید 
باکتــری کشــته شــده  دیفتــری، 

ه ســرفه سیا

سه  گانه

٠/5 میلی  لیتر عضالنی توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری دو گانه

٠/5 میلی  لیتر عضالنی  پروتئیــن کنژوگــه بــا پلی  ســاکارید
کپســول باکتــری

هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب

٠/5 میلی  لیتر عضالنی توکسوئید کزاز توکسوئید کزاز

٠/5 میلی  لیتر  زیرجلدی یا عضالنی
)ترجیحا عضالنی(

ویروس غیرفعال فلج اطفال تزریقی

١٠ سال و کمتر، ٠/5 میلی  لیتر
بــاالی ١٠ســال، ١ میلی  لیتــر )در 
بزرگســاالن دیالیزی و بزرگســاالن 
مبتــال بــه نقایــص سیســتم ایمنی 

بــا دز ٢ برابــر تزریــق شــود(

عضالنی آنتی  ژن سطحی ویروس هپاتیت ب

6 تــا ٣5 مــاه، ٠/٢5 میلی  لیتــر 
میلی  لیتــر باالتــر، 5/٠  و  مــاه   ٣6

عضالنی پروتئین  های سطحی ویروس آنفلوانزا

بیماریهاوعالئماختصاریواکسنهایبرنامهگسترشایمنسازی

عالمت اختصاری نام واکسن بیماری
BCG سل ب.ث.ژ

DPT  یا  DTP دیفتری، کزاز، سیاه سرفه سه  گانه

DT  یا TD دو    گانه خردساالن
دیفتری، کزاز

Td یا dT دوگانه بزرگساالن

OPV پولیو خوراکی
فلج اطفال

IPV پولیو تزریقی

MMR سرخک، سرخجه، اوریون سرخک، سرخجه، اوریون

TT توکسوئید کزاز کزاز

HepB هپاتیت ب هپاتیت ب

Pentavalent )Hib + DTP +HepB( پنج گانه  دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب،
هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب

Hib هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب

آنا) پروین،) مامایی) 98 |) واکسیناس���یون) اق���دام) بس���یار) مه���م) و) با) ) ارزش���ی) اس���ت) ک���ه) به) ) وس���یله) آن) می) ) ت���وان) با) هزین���ه) ان���دک) 
از) ابتال) ب���ه) بس���یاری) از) بیم�اری) ) ه���ای) عفون�ی) خطرن���اک) و) پر) ) هزین�ه) جلوگی�ری) ک�رد.) واکس�ن) از) باکت�ری) ی�ا) وی�روس) زن�ده) ضعیف) 
ش�ده) و) یا) غی�ر) ) فعال) ش�ده) و) ی�ا) جزئ�ی) از) آن) ) ه�ا) س�اخته) ش�ده) اس�ت.) ب�ا) تزری�ق) واکس�ن،) سیس�تم) ایمن�ی) ب�دن) علی�ه) باکت�ری) ی�ا) 
وی���روس) وارد) ش���ده) ب���ه) ب���دن،) آنت�ی) ) بادی) س�اخته) و) باعث) ب�اال) ب���ردن) مصونیت) بدن) در) مقاب�ل) بیم�اری) ناش�ی) از) آن) می) ) ش�ود.) 

واکسن های دوره نوزادیواکسن های دوره نوزادی
از واکسن های نوزادان چه می دانید؟از واکسن های نوزادان چه می دانید؟

ش
گزار

ش
گزار

واکسـن  هـا بـه دو گـروه واکسـن  هـای زنـده ضعیـف شـده و واکسـن  هـای 
غیـر  زنـده )غیرفعـال( تقسـیم می  شـوند.

ــری  ــاوی باکتــ ــای حــ ــامل واکســن  هــ ــی شــ ــای باکتریایــ واکســن  هــ
زنــــده ضعیــــف شــــده )ماننــد ب.ث.ژ(، باکتــــری کشــته شــده )ماننــد 
ســــیاه ســــرفه(، توکســوئید )ماننــــد دیفتــری و کــزاز( و واکســن  هــای 
پلــی  ســــاکاریدی )ماننــــد پنوموکــــوک پلــی  ســــاکاریدی و مننگوکــــوک 

پلــی  ســــاکاریدی( هســــتند.
واکســن  هــای ویروســی شــامل ویــروس زنــده ضعیــف شــده )مثــل 
MMR، واکســن خوراکــی فلــج اطفــال و تــب زرد(، ویــروس کامــل 
غیرفعــال )ماننــد واکسـن تزریقـی فلـج اطفـال و هـاری( و بخشـی از 

آنتـی  ژن سـطحی ویـروس )ماننــد هپاتیــت ب و آنفلوانــزا( هســتند.

آشنایی) با) انواع) واکسن) ) های) کودکان
واکس��ن) ب.ث.ژ: ایــن واکســن از باکتــری ضعیــف  شــده ی بیماری ســل 
ــدو  ــازو در ب ــه ی ب ــدی در ناحی ســاخته شــده اســت و به صــورت زیرجل
تولــد تزریــق می شــود. بهتریــن ســن بــرای تزریــق واکســن ب .ث. ژ بــدو 
تولــد اســت. معمــوال جــای محــل تزریــق باقــی می مانــد ولــی اگــر جــای 
تزریــق بــر روی بــازو نمانــد، الزم نیســت تزریــق تکــرار شــود. در بعضــی 
از مــوارد تــورم غده هــای لنفــاوی زیــر بغــل بعــد از تزریــق واکســن 
مشــاهده می شــود کــه معمــوال بــا گذشــت زمــان برطــرف شــده و نیــاز 

بــه درمــان خاصــی نــدارد.

) واکس��ن) هپاتی��ت) ب) ) : ویــروس هپاتیــت ب از راه خونــی )ماننــد 
انتقــال خــون(، از راه جنســی و از طریــق مــادر بــه فرزنــد )در دوران 
بــارداری( منتقــل می شــود. عــوارض واكســن خیلــی كــم بــوده و شــامل 
درد و قرمــزی در ناحیــه تزریــق، ســردرد مختصــر و احســاس كســالت 

ــج برطــرف خواهــد شــد.  ــه به  تدری اســت ک
زمان هــای دریافــت ایــن واکســن طبــق برنامــه کشــوری: بــدو تولــد، ۲، 

ــه ــوان بخشــی از واکســن پنج گان 	 و 6 ماهگــی به  عن

واکس��ن) فل��ج) اطف��ال: فلــج اطفــال یــک بیمــاری حــاد ویروســی اســت 
کــه می توانــد منجــر بــه فلــج دائــم بخشــی از عضــالت بــدن و حتی مرگ 
شــود. در حــال حاضــر در ایــران دو نــوع واکســن فلــج اطفــال وجــود 
دارد؛ واکســن خوراکــی و تزریقــی. بــرای کودکانــی کــه اکنــون در ایــران 
متولــد می شــوند هــر دو نــوع ایــن واکســن ها در زمان هــای مشــخص 
ــه  ــج اطفــال کــه ب ــرد. واکســن خوراکــی فل مــورد اســتفاده قــرار می گی
قطــرۀ فلــج اطفــال یــا OPV شــناخته می شــود حــاوی ویــروس زنــده 
و ضعیــف  شــده اســت و نــوع تزریقــی واکســن یــا همــان   IPV، حــاوی 
ــال  ــج اطف ــده فل ــته  ش ــالح کش ــه اصط ــا ب ــده ی ــال  ش ــروس غیرفع وی

اســت. 
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انواعواکسنهایزندهوراهتجویزومقدارتجویزآنها
دوز تجویزراه تجویزماهیت واکسننام واکسن

 باسیل زنده ضعیف شده کالمتب.ث.ژ
گرن

زیر یک     سال   ٠/٠5 میلی  لیترداخل جلدی
و باالی یک   سال ٠.١ میلی  لیتر

٢ قطرهخوراکیویروس زنده ضعیف شدهفلج اطفال خوراکی

MMR،ویروس زنده ضعیف شده سرخک  
اوریون و سرخجه

٠/5 میلی  لیترزیر  جلدی

٠/5 میلی  لیترزیرجلدی یا عضالنیویروس زنده ضعیف شدهآبله مرغان

انواعواکسنهایزندهوراهتجویزومقدارتجویزآنها
دوز تجویزراه تجویزماهیت واکسننام واکسن

 باسیل زنده ضعیف شده کالمتب.ث.ژ
گرن

زیر یک     سال   ٠/٠5 میلی  لیترداخل جلدی
و باالی یک   سال ٠.١ میلی  لیتر

٢ قطرهخوراکیویروس زنده ضعیف شدهفلج اطفال خوراکی

MMR،ویروس زنده ضعیف شده سرخک  
اوریون و سرخجه

٠/5 میلی  لیترزیر  جلدی

٠/5 میلی  لیترزیرجلدی یا عضالنیویروس زنده ضعیف شدهآبله مرغان

برنامهایمنسازیكودكانباتوجهبهشرایطاپیدمیولوژیككشور
نوع واكسـن ســن

ب.ث.ژ – فلج اطفال خوراکی – هپاتیت ببدو تولد

 فلج اطفال خوراکی٢ ماهگی
پنج  گانه )سه  گانه + آنفوالنزا + هپاتیت ب(

 فلج اطفال خوراکی و تزریقی – پنج  گانه4 ماهگی

فلج اطفال خوراکی و تزریقی – پنج  گانه6 ماهگی

)سرخک + سرخجه + اوریون ( ١٢MMR ماهگی

 MMR - فلج اطفال خوراکی – سه  گانه١8 ماهگی

فلج اطفال خوراکی – سه  گانه6 سالگی

بدو تولد: از بدو تولد تا ۲۹ روزگی | یک ماهگی: از یک ماه تا یک ماه و ۲۹ روز	 
بعــد از آخریــن دز واکســن ســه  گانه در 6 ســالگی، بایــد هــر ده ســال یک  بــار، واکســن دو  گانــه بزرگســاالن )Td( تزریــق شــود. )واکســن ســیاه ســرفه 	 

محدودیــت ســنی دارد و فقــط تــا 6 ســالگی می  تــوان آن را تزریــق کــرد.(
واکسیناســیون زمانــی به  خوبــی اثــر می  کنــد کــه به  موقــع و به  طــور کامــل انجــام شــود. بعضــی از واکســن  ها زمانــی موثــر واقــع می  شــوند کــه چنــد 	 

بــار تلقیــح شــوند. بنابرایــن، بایــد جــدول واکسیناســیون به  طــور کامــل رعایــت گــردد.

زمان هــای دریافــت فلــج اطفــال خوراکــی طبــق برنامــه کشــوری: بــدو 
تولــد، ۲ ماهگــی، 	 ماهگــی، 6 ماهگــی، 18 ماهگــی و 6 ســالگی

زمان هــای دریافــت فلــج اطفــال تزریقــی طبــق برنامــه کشــوری: 	 
ماهگــی و 6 ماهگــی

واکس��ن) ث��الث) ی��ا) س��ه) ) گانه: ایــن واکســن از باکتــری کشــته  شــده  
ــزاز ســاخته شــده اســت.  ــری و ک ــای دیفت سیاه  ســرفه و ســم باکتری ه
عــوارض معمــول ایــن واکســن تــب و بی قــراری اســت کــه معمــواًل تــا 
چنــد روز ادامــه می یابــد. بــرای کاهــش تــب در کــودک خــود می توانیــد 
ــد  ــق، فرزن ــر بعــد از تزری ــد. اگ از پاشــویه و اســتامینوفن اســتفاده کنی
ــا تشــنج شــد حتمــاً آن را در نوبت هــای  شــما دچــار تــب ۰	 درجــه ی
ــه ی اطفــال اســتفاده شــود. ــا از واکســن  دوگان بعــدی متذکــر شــوید ت

ــد  ــه بع ــل جــز ســیاه ســرفه از 	 ســالگی ب ــن واکســن به  دلی ــق ای تزری
ــوع اســت. ممن

زمان هــای دریافــت واکســن ســه  گانه طبــق برنامــه کشــوری: ۲، 	 و 6 

ــه، 18 ماهگــی، 6 ســالگی ــوان بخشــی از واکســن پنج گان ماهگــی به  عن
واکســن دو  گانــه اطفــال: ایــن واکســن مانند واکســن دوگانه  بزرگســاالن 
شــامل واکســن های دیفتــری و کــزاز اســت و تنهــا فــرق آن مقــدار 

ــری اســت. ــر واکســن دیفت بیش ت

ــون و  ــرخک،  اوری ــا س ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــن واکس واکس��ن) MMR: ای
ســرخجه تزریــق می شــود.

زمان هــای دریافــت واکســن MMR طبــق برنامــه کشــوری: 1۲ ماهگــی، 
18 ماهگــی

ــزاز، توکســوئید  ــن واکســن شــامل توکســوئید ک واکس��ن) پنج) ) گان��ه: ای
دیفتــری، باکتــری کشــته شــده ســیاه ســرفه، آنتــی  ژن ســطحی ویــروس 
ــا پلی  ســاکارید کپســول هموفیلــوس  هپاتیــت ب و پروتئیــن کنژوگــه ب
آنفلوانــزای تیــپ ب اســت. قبــل از وجــود ایــن واکســن در برنامــه 
واکسیناســیون کشــوری از واکســن ثــالث اســتفاده و واکســن هپاتیــت 

ب در کنــار آن تجویــز می  شــد. واکســن پنج  گانــه به  دلیــل داشــتن 
پروتئیــن کنژوگــه بــا پلی  ســاکارید کپســول هموفیلــوس آنفلوانــزای 
تیــپ ب از ایجــاد بیماری-هــای خطرناکــی از جملــه پنومونــی، مننژیــت، 
باکتریمــی، تــورم اپــی گلــوت و تــورم چرکــی مفاصــل پیشــگیری می  کنــد. 
زمان هــای دریافــت واکســن پنج  گانــه طبــق برنامــه کشــوری: ۲ ماهگــی، 

	 ماهگــی، 6 ماهگــی

واکس��ن) آنفلوان��زا: ایــن واکســن جــزو  برنامــه واکسیناســیون کشــوری 
نیســت امــا بــرای محافظــت در برابــر آنفوالنــزای فصلــی اســت. در ایــران 
معمــواًل در شــهریور مــاه تزریــق می شــود و الزم اســت در مــورد تزریــق 
آن بــا پزشــک کودکتــان مشــورت کنیــد. زمــان تزریــق ایــن واکســن 
ــه بعــد اســت و ســپس  هــر ســال در اول  معمــواًل از شــش ماهگــی ب
ــا  ــر بچه ه ــرای بیش ت ــق خواهــد شــد. ب ــل زمســتان تزری ــا اوای ــز ی پایی
یــک دز و دو دز بــرای بچه هــای شــش ماهــه تــا هشــت ســاله کــه 
واکســن آنفلوانــزا را بــرای اولیــن بــار می زننــد یــا قبــاًل فقــط یــک دز از 
واکســن را دریافــت کرده انــد کــه  بیــن تزریــق ایــن دو دز بایــد حداقــل 

ــه باشــد. ۲8 روز فاصل

نکات) مربوط) به) تزریق) واکسن
از تزریــق واکســن  ها در ناحیــه ســرین به  دلیــل احتمــال آســیب بــه 
عصــب ســیاتیک و یــا کاهــش اثربخشــی واکســن به  علــت زیــاد بــودن 

ــی در آن ناحیــه بایــد خــودداری شــود. بافــت چرب
محــل تزریــق واكســن  های ب.ث.ژ، پنج  گانــه، دوگانــه خردســاالن، 
تزریــق  محــل  و  چــپ  ســمت  در  ســه  گانه  و  بزرگســاالن  دوگانــه 
ــزای تیــپ ب، فلــج اطفــال تزریقــی،  واكســن  های هموفیلــوس آنفلون

هپاتیــت ب و MMR ســمت راســت اســت.
محــل تزریــق واکســن در کــودکان زیــر دو ســال در ناحیــه قدامی خارجی 

ران و کــودکان بــاالی دو ســال در عضله دلتوئید اســت.
از مخلــوط نمــودن ویــال واکســن  های مجــزا و اســتفاده از یــک ســرنگ 
بــرای تزریــق دو یــا چنــد واکســن )به  عنــوان مثــال؛ واکســن دوگانــه و 
واکســن هموفیلــوس آنفلوانــزای تیــپ ب( بایــد به  شــدت پرهیــز نمــود.
ــق در  ــه، تزری ــک جلس ــن در ی ــک واکس ــش از ی ــز بی ــورت تجوی در ص

محل  هــای جــدا بــا فاصــه حداقــل ۲.5 ســانتی  متر انجــام شــود.

توصیه) ) های) پس) از) تزریق) واکسن) 
پـــس از واکسیناســـیون، برخـــی واکنـش  هـــا ماننـــد تـــب، درد و تـــورم 
در محـــل تزریــــق و بــی  قــــراری کــودک شــایع بــــوده و یــادآوری ایــن 

مطلــــب بــــه والدیـــن از نگرانـــی ایشـــان مـی  کاهـد.
در مــواردی کــه در محــل تزریــق واکســن، تــورم و قرمــزی وجــود داشــته 
باشــد، قــرار دادن پارچــه ســرد و مرطــوب تمیــز در محــل می  توانــد در 

کاهــش درد موثــر باشــد.
توصیــه می  شــود بعــد از تزریــق واکســن پنج  گانــه و یــا ســه  گانه در 
صــورت بــروز تــب، درد و بی  قــراری، اســتامینوفن بــا دز مناســب تجویــز 
شــده و در صــورت نیــاز، هــر چهــار ســاعت یك  بــار )حداکثــر تــا 5 بــار در 
ــی  	۲ ســاعت( تکــرار شــود. در مــورد كــودكان دچــار بیماری  هــای قلب
ــل  ــل تســهیل  گر مث ــر عوام ــی در اث ــاد احتقان ــه مســتعد نارســایی ح ك
تــب هســتند، پیشــنهاد می  شــود اســتامینوفن تــا 8	 ســاعت هم  زمــان 

ــه و یــا ســه  گانه تجویــز شــود. ــا بعــد از تزریــق واکســن پنج  گان و ی
شســتن محل تزریق واکســن و اســتحمام کودک پس از واکسیناســیون 

منعــی ندارد.

توصیه) ) هایی) برای) کاهش) ناآرامی،) درد) و) تب
ــگام  ــی کــودک هن ــرای کاهـــش درد و ناراحتـ ــی ب ــای گوناگونـ توصیـه  هـ
واکسیناسـیون ارایـه شـده اسـت. در ایـن میـان پـدر و مـادر نقـش مهمـی 
ایفـــا مـی  کننـــد. بدین صـورت کـــه بهتـر اسـت پـدر و مـادر به  جـای مهار 
کـــودک با خشـــونت و اجبـــار، از روش  هـــای ایجـــاد آرامـــش در کـــودک 
اســـتفاده کننـــد. همچنین بهتر اسـت به  جای اســـتفاده از کلماتـی ماننـد 
"درد" و "ســـوزش" از کلماتـــی چـــون "فشـــار کوچـــک"  اسـتفاده نمـوده و 
هیـــچ  گاه کـــودک را تهدیـــد بـــه تزریق آمپـــول به  عنـــوان مجازات بـــرای 
رفتـــار نادرســـت وی نکننــد. عــالوه بــر ایــن چندیــن تکنیــک جســمانی و 
روانــی بــرای به  حداقــل رســاندن نا  آرامــی و درد هنــگام واکسیناســیون 

وجــود دارد کــه در ادامــه بــه برخــی از آن  هــا اشــاره می  شــود:
روش) ) های) جسمانی) 

برقراری تماس پوست به پوست مادر و شیرخوار 	 
تجویز واکسن به کودک در آغوش والدین 	 
نوازش کودک پس از تزریق 	 
تزریق سریع واکسن بدون آسپیره کردن قبل از تزریق 	 

در مـواردی کـه چندیـن واکسـن در یـک نوبـت بایـد تجویـز شـود، توصیـه 
مـی  شـود واکسـن  هـای خوراکـی در ابتـدا و واکسـنی کـه بیش ترین درد 

را ایجـاد مـی  کنـد، در مرحلـه بعـدی تجویـز شـود.
روش) ) های) روانی) 

از 	  پــس  و  حیــن  شــیرخوار  از  دل  جویــی  و  نــوازش  آرام کــردن، 
ســیون  کسینا وا

انجـام اقداماتـی بـرای پـرت کـردن حـواس کـودک. مانند؛ اسـتفاده از 	 
اسـباب بـازی  هـا، خوانـدن کتـاب داسـتان بـرای کـودک و یـا گذاشـتن 

موسـیقی مـورد عالقـه کـودک 
عدم استفاده از لغات حاکی از اضطراب هنگام صحبت با کودک 	 
اجتناب از دادن اطمینان بیش از حد به کودک	 

باورهای) غلط) در) مورد) ممنوعیت) ایمن) ) سازی
شــرایط زیــر دلیلــی بــر ممنوعیــت ایمن  ســازی نبــوده و نیــازی بــه تعویــق 

ایمن  ســازی نمی  باشــد:
مواجهه اخیر با یک بیماری عفونی	 
بیمــاری خفیــف بــا تــب مختصــر ماننــد ســرماخوردگی، عفونــت 	 

گــوش و اســهال خفیــف
دوره نقاهت یک بیماری	 
دریافت آنتی  بیوتیک )به  جز در مورد واكسن خوراكی تیفوئید(	 
ــه 	  ــن آبل ــورد واكس ــز در م ــی )به  ج ــد ویروس ــای ض ــت داروه دریاف

ــزا( ــده آنفلوان ــان و واکســن زن مرغ
نارس بودن شیرخوار یا وزن كم هنگام تولد	 
تماس خانگی با خانم باردار	 
ســابقه حساســیت خفیــف یــا غیر  اختصاصــی در دریافــت كننــده 	 

ــا بســتگان  واكســن ی
تغذیه با شیر مادر	 
سوء تغذیه	 
ابتال به زردی دوره نوزادی	 
سابقه سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار در خانواده	 
تماس خانگی با فرد دچار نقص ایمنی 	 
سابقه جراحی اخیر یا جراحی در آینده نزدیک	 
ــا 	  ــه ی ــد آســم(، كلی ــه )مانن ــب، ری ــر قل بیماری  هــای مزمــن غیرواگی

كبــد و بیماری  هــای متابولیک)ماننــد دیابــت(
)ماننــد 	  عصبــی  غیر  پیش  رونــده  و  پایــدار  شــرایط  و  بیماری  هــا 

ســندرم داون و فلــج مغــزی(
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سابقه تشنج در خانواده	 
ــوارد 	  ــر م ــوب ایمن  ســازی )مگ ــد نامطل ســابقه خانوادگــی پیام

مرتبــط بــا نقــص ارثــی سیســتم ایمنــی(
در 	  یــا گاماگلوبولیــن  خونــی  فرآورده  هــای  اخیــر  دریافــت 

غیر  فعــال واكســن  های  گیرنــدگان 

واکسیناسیون) در) شرایط) و) گروه) ) های) خاص
هنگام) تب) و) بیماری) ) های) شدید

اگــر كودكــی مبتــال بــه اســهال شــدید باشــد و هم  زمــان قطــره فلــج 
اطفــال بــه او خورانــده شــود، بایــد یــک نوبــت اضافــی واكســن بــا 

فاصلــه حداقــل یــک مــاه دریافــت نمایــد.
ــا  ــدید )ب ــا ش ــط ت ــاد متوس ــاری ح ــه بیم ــرد ب ــال ف ــورت ابت در ص
ــا زمــان بهبــودی حــال  ــدون تــب(، الزم اســت ایمن  ســازی ت ــا ب ی

ــد. ــق افت ــه تعوی عمومــی ب

نوزادان) نارس
ــت  ــارس در صــورت وضعی ــوزادان ن شــروع برنامــه ایمن  ســازی ن
ــه  ــازی ب ــوزادان اســت و نی ــد ســایر ن ــت شــده همانن ــی تثبی بالین
ــدار واكســن نیســت. ــا كاهــش مق ــه ایمن  ســازی ی ــق برنام تعوی

بــا توجــه بــه اینکــه نــوزادان نــارس بــا وزن تولــد کمتــر از ۲ 
کیلوگــرم نیــز چهــار نوبــت واکســن هپاتیــت ب )بــدو تولــد، ۲، 	 
و 6 ماهگــی( دریافــت می  نماینــد، بــه دز اضافــه واکســن هپاتیــت 

ــد. ــاز ندارن ب در یــک ماهگــی نی
در صورتــی كــه نــوزاد نــارس در ســن ۲ ماهگــی هنوز در بیمارســتان 
شــده،  تثبیــت  بالینــی  وضعیــت  صــورت  در  باشــد،  بســتری 
ایمن  ســازی مطابــق بــا برنامــه جــاری انجــام می  شــود ولــی توصیــه 
می  شــود به  جــای واکســن خوراكــی فلــج اطفــال )OPV(، ازنــوع 
تزریقــی )IPV( اســتفاده شــود یــا واکســن خوراكــی فلــج اطفــال 

پــس از ترخیــص از بیمارســتان تجویــز شــود.
ــه ســن 6  ــارس پــس از رســیدن ب ــوزادان ن ــه ن توصیــه می  شــود ب

ــزا تزریــق شــود. ماهگــی واکســن آنفلوان
توصیــه می  شــود والدیــن، مراقبیــن و افــراد در تمــاس خانگــی بــا 

نــوزادان نــارس، واکســن آنفلوانــزا دریافــت نماینــد.

نوزادان) متولد) شده) از) مادران) HBsAG) مثبت
 HBsAg توصیـــه مـی  شـــود در همـــه خانـم  هـای بـــاردار، تسـت
بـه  صـــورت غربالگـــری روتیـــن بـــرای تعییـــن نحـــوه ایمـــن سـازی 

نـــوزادان انجـــام شـود.
بــرای نوزادانــی کــه از مــادران مبتــال بــه هپاتیــت به دنیــا آمده انــد، 
واکســن   بــا  را همــراه  اختصاصــی هپاتیــت ب  ایمونوگلوبیــن 
هپاتیــت ب در اســرع وقــت و ترجیحــاً 1۲ ســاعت پــس از تولــد 

به طــور هم زمــان در دو عضلــه ی جداگانــه بایــد تزریــق کــرد. ادامــه 
واکسیناســیون هپاتیــت ب طبــق برنامــه واکسیناســیون کشــوری 
ــن  ــت ایمونوگلوبولی ــت دریاف ــر مهل ــد. حداکث ــد ش ــام خواه انج

اختصاصــی هپاتیــت ب تــا 	 روز پــس از تولــد اســت.
تمامــی نوزادانــی کــه از مــادران HBsAg مثبــت متولــد شــده  اند 
حتــی در صــورت دریافــت واکســن هپاتیــت ب و ایمونوگلوبولیــن 
HBsAg و  از نظــر وضعیــت  بایــد  اختصاصــی هپاتیــت ب، 

ــد بررســی شــوند. ــا 18 پــس از تول HBsAb طــی ماه  هــای ۹ ت

کودکان) دارای) نقایص) سیستم) ایمنی
ــای  ــل از شــروع درمان  ه ــه می  شــود قب ــکان توصی در صــورت ام
ــی  ــی، رادیوتراپ ــد؛ شــیمی درمان ــی )مانن ــده سیســتم ایمن مهارکنن
و داروهــای مهارکننــده سیســتم ایمنــی( واکسیناســیون کــودک 
طبــق برنامــه ایمن  ســازی کشــوری کامــل شــود. واکســن  های زنــده 
ــوند و  ــز ش ــان تجوی ــروع درم ــل از ش ــه قب ــل 	 هفت ــد حداق بای
تجویــز آن  هــا در فاصلــه زمانــی کمتــر از ۲ هفتــه از شــروع درمــان 
ــوع اســت. واکســن هــای  ــی ممن ــده سیســتم ایمن هــای مهارکنن
ــز  ــل از شــروع درمــان تجوی ــه قب ــد حداقــل ۲ هفت غیر  فعــال بای

شــوند.
در کــودکان مبتــال بــه نقایــص سیســتم ایمنــی ماننــد کــودکان مبتال 
بــه بدخیمــی، دریافــت کننــدگان پیونــد و مبتالیــان بــه بیماری  هــای 
ــده )ب.ث.ژ( و  ــال زن ــت واکســن  های باکتری ــی، دریاف خــود ایمن
واکســن  های ویروســی زنــده )فلــج اطفــال خوراکــی ، تــب زرد و  

MMR( ممنــوع اســت.
)ماننــد؛  پیش  رونــده  مغــزی  ضایعــات  بــه  مبتــال  در کــودکان 
تشــنج کنتــرل نشــده، صــرع، اسپاســم شــیر  خوارگی، بیماری  هــای 
پیشــرونده مغــزی( تزریــق واکســن ســه  گانه ممنــوع اســت و  

واکســن دوگانــه کــودکان تجویــز می  شــود.
واکسیناســیون افــراد خانــواده و افــرادی کــه در تمــاس نزدیــک بــا 
بیمــاران دارای نقایــص سیســتم ایمنــی هســتند، مطابــق بــا برنامــه 
ــا ایــن تفــاوت کــه  ــود. ب جــاری واکسیناســیون کشــوری خواهــد ب
ایــن افــراد در صــورت واجــد شــرایط بــودن بایــد به  جــای واکســن 
ــت  ــال دریاف ــج اطف ــی فل ــن تزریق ــال، واکس ــج اطف ــی فل خوراک

کننــد.
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نادیه) پاکاری،) کارشناس) ارشد) مامایی) و) هیئت) 
علمی) گروه) مامایی | در گذشته اقتصاددانان 

سرمایه فیزیکی را تنها عامل افزایش رشد 
اقتصادی جوامع می دانستند، ولی با آغاز سال 
1۹6۰ میالدی، در کنار سرمایه فیزیکی، سرمایه 

انسانی نیز به مثابه عامل تأثیرگذار بر رشد 
اقتصادی مطرح شد. بیشتر متخصصین حوزه سالمت  بر این باورند 

که سالمت جسمی و ذهنی منابع انسانی نقش بیشتری در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی یک کشور ایفا می کند.

امــروزه اکثــر جوامــع درگیــر پدیــده ســالمندی هســتند یــا در آینــده ای 
نــه  چنــدان دور بــا آن روبــه رو خواهنــد شــد. ســالمندی، تجمــع 
تغییــرات در یــک انســان را در طــول زمــان نشــان می دهــد کــه شــامل 
تغییــرات فیزیکــی، روان شــناختی و اجتماعــی مــی شــود. ســالمندی 
ــه در آن  ــد طبیعــی زندگــی انســان محســوب می شــود ک بخشــی از رون
ســطح بــاروری و زاد و ولــد کاهــش و امیــد بــه زندگــی افزایــش می یابــد 
ــدا  ــر پی ــر تغیی ــروه پی ــه گ ــوان ب ــروه ج ــت از گ ــنی جمعی ــاختار س و س
می کنــد بــر اســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، هــر فــرد بــاالی 
ــه  ــع از جمل ــب جوام ــود، در اغل ــی می ش ــالمند( تلق ــر )س ــال پی 6۰ س
ــران مــرز 6۰ســالگی، یعنــی هنگامــی کــه فــرد بازنشســته می شــود را  ای

ــد. ــر می گیرن ــالمندی در نظ ــاز س آغ
براســاس پیش بینی هــای بخــش جمعیــت ســازمان ملــل کــه در گزارشــی 
تحــت عنــوان »پیــری جمعیــت جهــان« انجــام گرفتــه، بــر اســاس 
تخمین هــا در ســال ۲۰15 ،در جهــان ۹۰۰ میلیــون نفــر 6۰ســاله یــا پیرتــر 
بودنــد، کــه در ســال ۲۰۳۰ بــه 1.۳ میلیــارد نفــر )5.16 درصــد جمعیــت 
جهــان(  و در ســال ۲۰5۰ بــه ۲ میلیــارد نفــر )۲۲درصــد جمعیــت جهان( 
خواهــد رســید. حــدود دوســوم جمعیــت بــاالی 6۰ ســال در کشــورهای 
در حــال توســعه زندگــی می کننــد. بــر اســاس آخریــن سرشــماری انجــام 
گرفتــه، در ایــران در ســال 1۳۹5، ۹.۳ درصــد جمعیــت کشــور ســالمند 
بودنــد و پیش بینــی می شــود تــا ســال ۲۰۳۰ ایــن جمعیــت بــه 1۳ 
میلیــون نفــر برســد و در ســال ۲۰5۰، ۳1 درصــد جمعیــت را ســالمندان 

تشــکیل دهــد )مرکــز آمــار ایــران، 1۳۹5(. بنابرایــن مســئله ســالمندی 
در ایــران و تبعــات آن در حوزه هــای مختلــف را بایــد جــدی دانســت.

تقریبــاً از 15۰ هــزار مرگــی کــه هــر ســاله در جهــان اتفــاق می افتــد، 
ــا افزایــش ســن،  ــا ســن اســت. ب دوســوم آن ناشــی از دالیــل مرتبــط ب
ســالمت افــراد رو بــه افــول مــی رود و بــار بیماری هــا و میــزان مــرگ و 

ــت. ــم گیر اس ــیار چش ــالمندی بس ــر در دوره س می
طبــق مطالعــه ای کــه در ســال 1۳۹6 در ایــران انجــام گرفتــه اســت، 
جمعیــت ایــران در حــال گــذار از دوران جوانــی بــه ســالخوردگی اســت؛ 
بــه نحــوی کــه تعــداد ســالمندان در ســال 	1	1 بــه بیــش از 1۰ میلیــون 

نفــر و درصــد ســالخوردگی بــه بیــش از ۲5 درصــد خواهــد رســید.
در تمامــی مطالعــات ثابــت شــده اســت کــه بــا ورود بــه مرحلــه 
ســالمندی، هزینه هــای درمانــی در بخش هــا و شــکل های مختلــف 
ایــن  یافته هــای  اســاس  بــر  داشــت.  خواهــد  تصاعــدی  رونــدی 
را در  بیماری هــای مزمــن  مطالعــه، سالمندشــدن جمعیــت، رشــد 
پــی دارد و هزینه هــای مالــی ســنگینی را تحمیــل می کنــد. پوشــش 
مناســب بیمــه ای بــرای ســالمندان، ایجــاد مراکــز مراقبــت و نگهــداری 
از ســالمندان، ایجــاد امکانــات و تجهیــزات مناســب ســالمندان در 
بیمارســتان و برنامه ریــزی در جهــت آمــوزش تعــداد متخصصــان ایــن 
رشــته، افزایــش ســن بازنشســتگی و آمــوزش کارکنــان و پرســنل نظــام 
ســالمت در مــورد مراقبت هــای ســالمندان و مــوارد دیگــر می توانــد در 

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــالمندی بس ــکالت س ــش مش کاه

منابع

ــر روی 	  ــه هــای ســالمت ب ــت و هزین ــری جمعی ــم زاده، ط. )	1۳۹ (، بررســی پی ابراهی
رشــد اقتصــادی در کشــورهای منتخــب.

ــه 	  ــی حافظ ــر توانبخش ــی، م. )1۳۹۲( تأثی ــواه، ا. لطف ــاهی، ب. دادخ ــی، م. دولتش امین
ــه  ــس آلزایمــر»، مجل ــه دمان ــال ب و توجــه در کاهــش نقایــص حافظــٔە ســالمندان مبت

ــتم، ش۲۹. ــال هش ــران، س ــالمندی ای س
ــد 	  ــر رش ــت ب ــری جمعی ــر پی ــری )	1۳۹( تأثی ــی، ح. ناص ــاوری، ک. صادق ــخا، م. ی باس

ــران. ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــکده پیراپزش ــه دانش ــران، مجل ــی ای ــاد غیرنفت اقتص
	 Lopreite, Milena & Marianna Mauro )2017(. the effects of pop-

ulation ageing on healtcare Expenditure

و)  مامای��ی)  ارش��د)  پ��اکاری،) کارش��ناس)  نادی��ه) 
هیئ��ت) علم��ی) گ��روه) مامای��ی | فرزنــدآوری از 
عوامــل مهــم در علــم جمعیــت بــوده و از جملــه 
موضوعاتــی اســت کــه در حــوزه مســائل اجتماعــی 
و فرهنگــی اهمیــت بســزایی دارد و محور توســعه 
بــرای کشــورهایی کــه ســطح جانشــینی  پایــدار 

پایینــی دارنــد محســوب می شــود. 
امــروزه بــاروری و فرزنــدآوری در ایــران بــه زیــر ســطح جانشــینی رســیده 
و تمایــل بــه فرزنــدآوری و داشــتن فرزنــدان بیشــتر نــزد خانواده هــای 
ــد،  ــده دارن ــی بســیار ضعیــف شــده اســت.  برخــی از کشــورها عقی ایران
هــر چــه جمعیــت بیشــتر باشــد قــدرت کشــور بیشــتر خواهــد بــود، لــذا 
بــه تــالش بــرای رشــد بیشــتر جمعیــت پرداختنــد. در جامعــه ی ایــران 
رونــد کلــی تغییر هــای خانــواده بــه ســوی خانــواده هســته ای همــراه بــا 
آســیب پذیری بیشــتر، افزایش ســن ازدواج و کاهش ســطح فرزندآوری 
اســت. در حــال حاضــر ایــران کم تریــن نــرخ بــاروری در میانــه شــرقی را 

داراســت.
امــروزه کاهــش گرایــش بــه فرزنــدآوری بــه فهرســت مســائل جمعیتــی 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــد م ــه بای ــت ک ــته اس و اجتماعــی و فرهنگــی پیوس

ــرای آن اندیشــیده شــود. ــه و چــاره ای ب گریفت
برخــی از مطالعــات نشــان داده انــد کــه از جملــه دالیــل مهــم ایــن 
تغییرهــا در رفتــار بــاروری، افزایــش ســن مــادر در ائلیــن بــارداری، 
افزایــش ســن ازدواج، افزایــش پوشــش اســتفاده از روش پیشــگیری از 
بــارداری، برابــری جنســیتی ،عامل هــای اقتصــادی و اجتماعــی، گرایــش 

ــواده اســت. ــد خان ــزان درآم ــی و می مذهب
ــه رو هســتیم  ــدآوری رو ب ــه فرزن ــا کاهــش تمایــل ب ــی ب در دوران کنون

و میــزان بــاروری فعلــی، ســطح الزم بــرای جایگزینــی مناســب نســل ها 
ــنی  ــوازن س ــی در ت ــم ریختگ ــه ه ــاروری و ب ــرخ ب ــش ن ــدارد. کاه را ن
ــری  ــران ناپذی ــد آســیب های اقتصــادی و اجتماعــی جب کشــور، می توان
بــر کشــور وارد نمایــد، امــا فرزنــدآوری بــر ترکیــب و ســاختار جمعیــت 
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــل از موضوعات ــد نس ــزایی دارد. تجدی ــر بس تاثی

بســتر مناســب اســت.
براســاس مطالعــات متعــدد بیش تریــن دالیــل ســوق دهنده بــاروری 
و فرزنــد آوری  بــه ترتیــب شــامل پایین آمــدن هزینه هــای درمــان 
درد  تاثیــر  ســن،  باالرفتــن  بــا  فرزنــدآوری  مشکل شــدن  نابــاروری، 
و عارضــا بــارداری و زایمــان و مفید بــودن فرزنــد در هنــگام پیــری 
می باشــد و بیش تریــن دالیــل بازدارنــد، ناشــی از نگرانــی از تامیــن 
آینــده تحصیلــی، نگرانــی از امنیــت شــغلی فرزنــدان، افزایش مشــکالت 
اقتصــادی بــا آوردن فرزنــد جدیــد، نداشــتن درآمــد کافــی بــرای آوردن 

ــوان شــده اســت. ــد و نداشــتن مســکن عن فرزن
ــران و  ــی در ای ــی رشــد جمعیت ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــد اســت ب امی
ــای  ــا آموزش ه ــراه ب ــده هم ــوق دهن ــده و س ــل بازدارن ــناخت عوام ش
الزم و کافــی بــه کارکنــان حــوزه ســالمت و خانــواده هــای ایرانــی قدمــی 
ــت برداشــته شــود.  ــی جمعی در راســتای افزایــش نســل و حفــظ جوان
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معرفی کتاب

تکه هایــی 
از یــــــک کل 
منـــســجـم

راضی��ه) رضای��ی) | کتــاب »تکه) های��ی) از) ی��ک) کل) منس��جم« نوشــته 
"پونــه مقیمــی" را می تــوان چکیــده  ای از کتاب هــای هنــر خــوب زندگــی 
کــردن، هنــر شــفاف اندیشــیدن، شــفای زندگــی و پــروژه شــادی در نظر 
ــت اندیشــی  گرفــت امــا برخــالف کتاب هــای معمــول کــه نوعــی مثب
کاذب را توصیــه می   کننــد، ایــن کتــاب در فضایــی کامــال واقــع بینانــه 

ــد. ســیر می کن
مخاطــب در هــر فصــل از ایــن کتــاب بــا موضوعــات متنــوع امــا 
عمیقــی مواجــه خواهــد بــود. نویســنده در ابتــدا از زندگــی و پذیــرش 
ــه  ــا اینکــه چگون ــه در رابطــه ب ــه هســت و در ادام ــه ک آن، همان گون

می تــوان تســلیم بــود امــا بی تفــاوت نــه! ســخن می گویــد.
در انتهــای فصــل اول، پونــه مقیمــی از ضــرورت دوســت داشــتن 
خویشــتن ســخن می گویــد و اعتقــاد دارد ایــن اقــدام مهــم، اولیــن گام 
در راه تغییــر شــرایط بــه وضعیــت مطلــوب و مطابــق بــا خواســته های 
و  ترس هــا  احساســات،  از  او  بعــد،  فصل هــای  در  اســت.  مــا 
اضطراب هایــی ســخن می گویــد کــه همــه ی مــا بــا آن مواجهیــم امــا 
راهــکاری در پذیــرش و درک آن هــا نداریــم. کتــاب تکه هایــی از یــک 
ــا یادداشــت هایی در بــاب رابطــه، شــرایط پذیــرش آن  کل منســجم ب
ــد. ــه می یاب ــی ادام ــش درون ــت آرام ــی در جه ــن تمرین های و همچنی
زبــان ســاده و لحــن صمیمــی ایــن کتــاب، یکــی از دالیــل محبوبیت آن 
بیــن مخاطبــان اســت. حیــن خوانــدن ایــن اثــر با یــک کتــاب تخصصی 
روبــه رو نیســتید بلکــه کتابــی در دســت داریــد کــه بــرای عمــوم نوشــته 

شــده اســت کــه ایــن هــم یــک مزیــت دیگــر ایــن کتــاب اســت.
گاهــی اوقــات الزم اســت تــا در زندگــی چیــزی پیــدا کنیــم کــه بــه آن 
چنــگ بزنیــم. شــاید الزم اســت تــا زیبایــی و معنــای زندگــی را در کمــک 
کــردن بــه دیگــران ببینیــم. کاســتن از رنــج دیگــران، یکــی از ایــن راه هــا 

است.
موضــوع کتــاب بــه ایــن می پــردازد کــه مــا چطــور می توانیــم معنــای 
جدیــد را در خودمــان جســت و جو کنیــم و اینکــه گاهــی نیــاز داریــم بــا 
درونمــان تنهــا باشــیم تــا نــگاه بهتــری بــه رابطــه خودمــان و شــناخت 

خویــش پیــدا کنیــم.
ــد  ــول اینکــه بای ــرای قب ــد: مــا ب نویســنده در بخشــی از کتــاب می گوی
بــا بعضــی آدم هــا و شــرایط و موقعیــت خداحافظــی کنیــم، بــه زمــان 
احتیــاج داریــم. زمــان بایــد بگــذرد و ذهــن مــا هــزاران داســتان بســازد 

تــا آرام آرام بــه لحظــه خداحافظــی نزدیــک شــویم.
نویســنده در فصــل 	 ایــن کتــاب چنیــن می نویســد: هیــچ گاه بــا زندگی 
ــان و  ــه خودم ــا را ب ــد م ــاق می افت ــر آنچــه اتف ــد، چــون ه ــر نکنی قه
حقیقت هــای زندگــی نزدیک تــر می کنــد و هــر رویارویــی بــا حقیقــت 
بــا تمــام تلخــی اش مفیــد اســت و مــا را بــا بخش هایــی از زندگیمــان 

مواجــه می کنــد کــه احتیــاج بــه تغییــر و بازنگــری دارد.
در جایــی دیگــر در فصــل 	 می گویــد: حــس کــردن خوشــبختی، حــس 
کــردن مســیری اســت کــه خودمــان تــالش می کنیــم تمامــش کنیــم 
امــا موضــوع اصــاًل تمــام کــردن یــا نکــردن نیســت، موضــوع تالشــی 

اســت کــه در مســیر انجــام می دهیــم.
و در قســمتی دیگــر می گویــد: به جــای رهایــی از رنــج بهتــر اســت 
خودمــان را بی شــرط و قانــون در آغــوش بکشــیم، چــه در »گذشــته ای« 
ــه نگــران هســتیم و چــه در  ــی« ک ــم، چــه در »حال ــه اشــتباه کرده ای ک

ــم. ــق مانده ای ــه معل ــده ای« ک »آین
ــد  ــاً بخوانی ــاب را حتم ــن کت ــم ای ــنهاد می کن ــه پیش ــر اینک ــرف آخ ح
ــن  ــز ای ــل از هــر چی ــی اســت کــه هدفــش قب ــاب، کتاب ــن کت چــون ای
اســت کــه بتوانیــم بــا خودمــان ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــم و خودمــون 
را دوســت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــه روابطمــان بــا دیگــران بهبــود 

ببخشــیم.



جای دست تو خالیست

www.zanjirehomid.com


	صفحه اول
	سخن مدیرمسئول
	سخن ناظر علمی
	شناسنامه
	فهرست
	پره اکلامپسی
	دندان درآوردن نوزادان
	داروهای مجاز قابلتجویز توسط ماما
	سرطان پستان
	دیابت در بارداری
	زایمان فیزیولوژیک
	داروهای گیاهی برای باروری
	روشهای جلوگیری از بارداری
	گفتوگو با سرکار خانم فرحناز کمالی
	گفتوگو با سرکار خانم مبارکه مزارعی
	نگاهی واقعگرایانه به سزارین
	واکسنهای دوره نوزادی
	پیری جمعیت
	فرزندآوری
	تکههایی از یک کل منسجم
	صفحه اخر

	مصاحبه استاد: 
	مصاحبه ارشد: 
	پیری جمعیت: 
	فرزندآوری: 
	پره: 
	دندان: 
	دارو مجاز: 
	دیابت: 
	واکسن: 
	زایمان: 
	Button 13: 
	Button 15: 
	دارو بارداری: 
	جلوگیری: 
	سرطان: 


