




 تازه های علمی تازه های علمی
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 کاردیومیوپاتی دهلیزی خطر زوال عقل
را افزایش دهد

سالمند  5000 از  بیش  شامل  مطالعه   این 
خطر مطالعه  در  که  بود  متحده  ایاالت   در 
و داشتند  شرکت  جوامع  در   آترواسکلروز 
سال  30 از  بیش  مطالعه  پیگیری   دوره 
که مطالعه  این  در  شرکت کنندگان   بود. 
ناهنجاری های یا  دهلیزی   کاردیومیوپاتی 
از  عملکردی یا ساختاری در دهلیز چپ )یکی 
 حفره های قلب( داشتند، در مقایسه با افرادی
درصد نداشتند،35  را  ناهنجاری ها  این   که 
بیشتر  در معرض خطر ابتال به زوال عقل بودند
 کاردیومیوپاتی دهلیزی همچنین با خطر باالی
یا سکته مغزی همراه  فیبریالسیون دهلیزی 
زوال به  ابتال  بیشتر  خطر  با  دو  هر  که   است 
 عقل همراه هستند. با این حال، هنگامی که
  محققان فیبریالسیون دهلیزی و سکته مغزی

   را کنترل کردند، کاردیومیوپاتی دهلیزی

 همچنان  به ترتیب 31 و 28 درصد افزایش
خاطرنشان مطالعه  این  نویسندگان    داد. 
ندارند، بر علیت  آنها داللت  نتایج   کردند که 
 بلکه فقط همبستگی دارند. با این حال، نتایج
 آنها هنوز اهمیت به حداقل رساندن عوامل
رساندن حداقل  به  برای  عروقی  قلبی   خطر 
دهد. می  نشان  را  عقل  زوال  به  ابتال   خطر 
 بیماری قلبی تا حدودی با زوال عقل  مرتبط
 است، که زمانی رخ می دهد که جریان خون
 به مغز کاهش می یابد و باعث آسیب به
 بافت مغز می شود. بعد از بیماری آلزایمر،
 دمانس عروقی دومین نوع شایع زوال عقل
در عروقی  زوال عقل  به  ابتال  احتمال   است. 
 سال های آینده به دلیل ترکیب جمعیت پیر
 و افزایش نرخ بیماری قلبی، چاقی و دیابت

 افزایش می یابد
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 نزدیک به نیمی از مرگ و میرهای جهانی
 سرطان به عوامل خطر رفتاری نسبت داده

می شود
های بیماری  از  ای  گسترده  توصیف   سرطان 
و طبیعی  غیر  رشد  از  ناشی  مختلف   مرتبط 
 بیش از حد سلول است. در حالی که برخی از
 سرطان ها به دلیل ژنتیک یا عوامل غیرقابل
شرایط سایر  شوند،  می  ایجاد  فرد   کنترل 
 مربوط به سبک زندگی و محیط نیز می تواند
 خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد. استفاده
مانند  ، سرطان  از  پیشگیری  راهبردهای   از 
 خوردن یک رژیم غذایی سالم و اجتناب از قرار
می خورشید،  حد  از  بیش  معرض  در   گرفتن 
 تواند خطر ابتال به سرطان را کاهش دهد. اگر
 افراد بیشتری استراتژی های موثر پیشگیری
 از سرطان را اتخاذ کنند، کاهش قابل توجهی
 در بار فیزیکی، عاطفی و مالی سرطان به دنبال
 خواهد داشت. سرطان دومین عامل مرگ و
، تا سال 2040  است.  جهان  در سراسر   میر 
 کارشناسان پیش بینی می کنند که ساالنه 30
میلیون سرطان جدید تشخیص داده می شود
 برای درک تأثیر بار سرطان قابل انتساب، به
عوامل که  سرطان  بار  میزان  دیگر،   عبارت 
کند، می  کمک  آن  به  تعدیل  قابل   خطر 
بار مطالعه  های  داده  از  محققان  از   گروهی 

جهانی بیماری ها، آسیب ها و عوامل خطر
 استفاده کرد استفاده کردند.نتایجی که اخیرا 
 در                 منتشر شد نشان  داد که
 رفتارهای قابل اصالح در صدر فهرست عوامل
 خطر سرطان قرار دارند . این تجزیه و تحلیل
به را  سرطان  میرهای  و  مرگ  از  درصد   44 
 عوامل خطر رفتاری معرفی کرد. عوامل خطر
   شامل سیگار کشیدن، مصرف الکل و شاخص
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و مرگ  در  را  نقش  بیشترین  باال  بدنی   توده 
 میر ناشی از سرطان دارند. همانطور که این
 مطالعه نتایج جهانی را تخمین زد، محققان
با جهانی  مختلف  مناطق  در  را  سرطان   بار 
جمعیت و  اجتماعی  شاخص  از   استفاده 
حالی در   . کردند.  ارزیابی   شناختی            
 که عوامل خطر در مکان های        باال    از
می کردند، پیروی  جهانی  تحلیل   یافته های 
 عوامل خطر اصلی در مکان های          پایین
 شامل سیگار کشیدن ، اعمال جنسی نا ایمن

و مصرف الکل بود
 قابل ذکر است، تخمین  این  داده ها قبل از
شده محاسبه   19 کووید  جهانی  گیری   همه 
 است و نویسندگان خواستار مطالعات آینده
عوامل بر  کرونا  ویروس  تأثیر  ارزیابی   برای 
 خطر مرتبط با بار سرطان هستند. در حالی که
 برخی سرطان ها غیرقابل پیشگیری باقی می
 مانند، ترویج سبک زندگی و تغییرات رفتاری
را کاهش می دهد، ابتال به سرطان   که خطر 
بار کاهش  بر  عمیقی  پیامدهای  تواند   می 

جهانی سرطان داشته باشد

(SDI)
SDI     

SDI     

 که شرایط برای خواب مناسب است. تشک
 از حسگرهایی برای دستکاری دمای بدن افراد
 استفاده می کند. تشک با کمک به افزایش
 جریان خون، دمای بدن را دستکاری می کند،
بیاورد. پایین  را  بدن  دمای  تواند  می   که 
ایجاد گرما  پاها  و  گردن  نزدیک   حسگرهای 
هایی قسمت  تشک  که  حالی  در  کنند،   می 
 مانند باالتنه و اندام ها را خنک می کند. در
 این مطالعه از 11 نفر خواسته شد که روی یک
 تشک آبی یا این تشک تازه مهندسی شده
دو شد  خواسته  کنندگان  شرکت  از   بخوابند. 
رختخواب به  معمول  زمان  از  زودتر   ساعت 
 بروند. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که
 این تشک نه تنها در کمک به زودتر خوابیدن
 افراد، بلکه در بهبود کیفیت خواب نیز موفق
 بوده است. به عنوان مثال، حدود 58 درصد
 از شرکت کنندگان در شب سریعتر به خواب
تحقیقات اساس  بر  آنها  های  یافته   رفتند. 
 قبلی است که نشان می دهد مواردی مانند
به تواند  می  خواب  از  قبل  گرم  آب   حمام 
تشک این  حال،  این  با  کند.  کمک   خواب 
کل کردن  خنک  یا  کردن  گرم  جای  به   جدید 
 بدن، از گرم کردن ظریف در مناطق مورد نظر

استفاده می کند

 اگرچه هر فردی در طول زندگی خود به مقادیر
به دارد، اما همه ما  نیاز  از خواب   متفاوتی 
بدن برای  مهم  راه  یک  این  داریم.  نیاز   ان 
 ما برای حفظ عملکرد سالم است. به همین
از بسیاری  که  است  ساز  دردسر  آنقدر   دلیل 
ماندن خواب  و  رفتن  خواب  به  برای   افراد 
 دچار مشکل می شوند. به عنوان مثال، طبق
 گزارش مرکز کنترل بیماری حدود 70 میلیون
 نفر در ایاالت متحده به نوعی با خواب دست
برای تواند  می  این  کنند.  می  نرم  پنجه   و 
محققان از  تیمی  باشد.  مضر  فرد   سالمتی 
 دانشگاه تگزاس در آستین راه جدیدی را برای
 کمک به خوابیدن و خواب بهتر ابداع کرده اند:
 تشکی که برای تحریک ریتم های طبیعی بدن
 برای کمک به خوابیدن فرد طراحی شده است.
اخیر نسخه  در  آنها  مفهوم  اثبات   مطالعه 
 مجله تحقیقات خواب منتشر شده است. به
 طور خاص، تشک برای بدن طراحی شده است
 که می تواند به بدن سیگنال دهد که زمان
خواب به  ها  شب  وقتی  دما.  است:   خواب 
می کاهش  به  شروع  بدن  دمای  رویم،   می 
 کند. این چیزی است رسیدگی به بخش خاصی
از ریتم طبیعی که به بدن سیگنال می دهد

 تشکی که به افراد کمک می کند سریعتر به
خواب بروند
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 بین 200 تا 1000 گونه باکتری در میکروبیوم
 روده انسان وجود دارد و محققان تالش کرده
تا رمزگشایی کنند که چگونه همه آنها  اند 
پیچیدگی هستند.  مرتبط  انسان  سالمت   با 
 فوق العاده ای در روده وجود دارد، اما برخی
تحقیقات است.  شده  شناسایی  اتصاالت   از 
 جدید نشان داده است که باکتری های روده
 می توانند از کلسترول موجود در رژیم غذایی
 برای تولید مولکولی به نام سولفات کلسترول
بدن در  زیادی  های  نقش  که  کنند   استفاده 
این مطالعه همچنین کند.  ایفا می   انسان 
 نشان داده است که یک نوع باکتری روده به
باکتریوئیدها می تواند به تنظیم سطح  نام 
ها یافته  این  کند  کمک  خون  در          کلسترول 
 توسط                                      گزارش شده

است
بسیار مهم برای موارد  کلسترول  از  ما   بدن 
 استفاده می کند. به عنوان مثال، کلسترول
با است.  سلولی  های  دیواره  از  کوچکی   جزء 
تواند می  حد  از  بیش  کلسترول  حال،   این 
 برای سالمتی وحشتناک باشد و ممکن است
از را  آن  توان  ها جمع شود. می  شریان   در 
کبد در  یا  کرد  دریافت  غذایی  رژیم   طریق 
 تولید کرد. الیزابت جانسون، نویسنده مقاله
خاطرنشان کرنل،  دانشگاه  استادیار   مرتبط، 
 کرد: “این دری را برای تفکر در مورد اینکه آیا
 میکروبیوم یا میکروب های خاص می توانند
 کلسترول را از گردش خون حذف کنند باز می
 کند.” مانند بسیاری از مطالعات دیگر که  بر

روی میکروب های روده تمرکز هستند، این

 تحقیق می تواند به جای استفاده از داروهایی
کارساز همیشه  و  دارند  جانبی  عوارض   که 
 نیستند، راهی برای درمان بیماری های انسان
ممکن دهد.  نشان  میکروبیوم  دستکاری   با 
 است روزی بتوان از پروبیوتیک ها، رژیم های
 غذایی خاص یا متابولیت های ثانویه ساخته
تغییر برای  روده  های  میکروب  توسط   شده 
کرد. استفاده  مفید  روشی  به   میکروبیوم 
 کلسترول سولفات به راحتی توسط بدن انسان
 ساخته می شود. اما این مطالعه نشان داده
را می سازند. نیز آن  ها   است که میکروب 
با را  سولفات  کلسترول  مختلف،   مطالعات 
از جمله سنتز  جنبه های مختلف فیزیولوژی، 
دانسته مرتبط  هضم  و  ایمنی،   هورمون، 
 اند. در حالی که ما اکنون می دانیم که یک
کلسترول سولفات  روده  معمولی   میکروب 
برای درک  تولید می کند، تحقیقات بیشتری 
نیاز است.  تأثیر آن بر سالمت انسان مورد 
 هنگامی که آن ها باکتری                 را
 به عنوان میکروب های تولید کننده سولفات
با را  یافته  این  کردند،  شناسایی   کلسترول 
روده های  میکروب  فاقد  های   تلقیح موش 
کردند. تایید  شده  مهندسی   با             
سولفات ساخت  به  قادر  باکتریوئیدها   این 

کلسترول از کلسترول نبودند
متابولیسم از  وقتی صحبت  گفت،   جانسون 
می عروق  و  قلب  سالمت  و   کلسترول 
از “استفاده  برای  هایی  راه  تواند  می   شود، 
یا کلسترول  سطح  تعدیل  برای   میکروبیوم 

سایر چربی های مرتبط” وجود داشته باشد

 میکروبیوم روده چگونه به کنترل سطح
کلسترول کمک می کند؟
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 تابستان و فصل گرما، اوج یکه تازی کنه های
 آلوده و شیوع بیماری خونریزی دهنده کریمه
در بار  اولین  که  بیماری  این  هست.   کنگو 
از کریمه کشف شد  منطقه  در   سال 1944 
 همون اول هم عالقه ی زیادی به گسترش در
 دنیا داشت چون در سال 1969 متوجه شدن
 که منبع اصلی اون، منطقه ای به نام کنگو
باعث شد این ماجرا  نهایتا  نه کریمه.   بوده 
اسم این  دوست  گرما  بیماری  این  روی   که 
 عجیب گذاشته بشه. اما چیزهایی مهم تر از

!اسم این بیماری برای بحث هست

 ویروس                   که در کنه زندگی میکنه
 عامل این بیماری هست که از طریق گزش
بیماری میشه.این  منتقل  ما  بدن  به   کنه 
جماهیر اتحاد  در  ویژه  به  شرقی،  اروپای   در 
 شوروی سابق، در سراسر مدیترانه، در شمال
اروپا، جنوب  مرکزی،  آسیای  چین،   غربی 
 آفریقا، خاورمیانه و شبه قاره هند یافت می
 شه . چیزی که جدیدا باعث نگرانی ما شده
 ، شیوع شدید  این بیماری مسری در کشور
 همسایه ، عراق و کشف موارد ابتال در کشور
 خودمون هست که آخرین آمار در دسترس از
  ابتدای سال تا 7 شهریور ، 67 مورد ابتال و 6

 مورد فوت در ایران رو ذکر میکنه
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Nairovirus



عالئم بیماری؟
دوران ویروس  این  با  فرد  آلودگی  از   بعد 
 نهفتگی این بیماری سه تا نه روز هست که
 در موارد خاصی میتونه تا سیزده روز هم ادامه
نهفتگی، دوران  ازین  بعد  اما  باشه.   داشته 

 شروع عالئم بیماری خیلی ناگهانی هست
، سرگیجه  عضالنی،  درد  تب،  با  معموال   که 
 گردن درد، کمردرد، سردرد، چشم درد و فتوفوبیا
 )حساسیت به نور( شروع می شه ممکنه در
 اوایل حالت تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم
خلقی نوسانات  ها  این  دنبال  به  و   ،گلودرد 
 شدید و گیجی وجود داشته باشه. بعد از دو
 تا چهار روز، بی قراری ممکنه با خواب آلودگی،
درد و   ، بشه  جایگزین  بی حالی  و   افسردگی 
 شکم ممکنه در ربع باالیی سمت راست، با
 هپاتومگالی )بزرگ شدن کبد(  قابل تشخیص

موضعی همراه باشه
 عالئم بالینی  دیگه ای که به سراغمون میاد
)ضربان قلب سریع(، کاردی  تاکی  از   عبارتند 
و لنفاوی(  غدد  شدن  )بزرگ   لنفادنوپاتی 
از خونریزی ناشی  )لکه های   بثورات پتشیال 

در پوست( در سطوح داخلی مخاطی، مانند

ممکنه پتشی  پوست.  روی  و  گلو،  و   دهان 
بزرگتری بثورات  به  رو  جای خودش  ادامه   در 
خونریزی های  پدیده  سایر  و  اکیموز  نام   به 
یا خون تزریق  از محل  خونریزی   دهنده مثل 
 دماغ شدن بده. معمواًل شواهدی از هپاتیت)
شدید موارد  در  و  داره  وجود  کبدی(   التهاب 
دچار بیماری  پنجم  روز  از  بعد   بیمار ممکنه 
یا کبد  ناگهانی  نارسایی  کلیه،  سریع   زوال 

نارسایی ریوی بشه

راه انتقال؟

هم ذبح  از  بعد  گوشتشون  مصرف  یا   خون 
کریمه تب  همینطور  میشه.   ابتال   باعث 
یا خون  با  تماس  طریق  از  تونه  می   کنگو 
 مایعات بدن از یک انسان آلوده به انسان
 دیگر هم منتقل بشه. مستنداتی وجود داره
کردن استریل  که  هست  این  بر  تاییدی   که 
 نامناسب تجهیزات پزشکی، استفاده مجدد از
 سوزن های تزریق و آلودگی تجهیزات پزشکی
 در بیمارستان ها  هم میتونن باعث انتقال
 این بیماری بشن . با این تفاسیر دامداران،
 کارگران دام و کارگران کشتارگاه در مناطق
معرض در  که  درمان  ،کادر  یافته   شیوع 
افراد بیمار با ترشحات و خون   خطر آلودگی 
 هستن و مسافرین و توریست هایی که به
 این مناطق سفر میکنن بیشتر از بقیه افراد

مستعد ابتال تب کریمه کنگو هستن

می تونه مرگبار باشه؟
 جواب به این سوال یک بله ی بزرگ هست! طبق
 مستندات ، میزان مرگ و میر این بیماران در افراد
 بستری در بیمارستان بین 9 تا 50 درصد متغیره. و به طور
میانگین در 30 درصد موارد باعث مرگ فرد مبتال میشه

 همه ی این موارد بعالوه اینکه این بیماری.
 آمار مرگ ومیر باالیی داره باعث میشه که به
 این فکر کنیم که در درجه ی اول چه کارهایی
 باید انجام بدیم که به تب کریمه کنگو مبتال
 نشیم؟ اگر شما هم به نحوی با دام ها سروکار
 دارین، باید این اقدامات بهداشتی رو در نظر
 بگیرید: از دافع حشرات روی ناحیه پوست و
 لباس های نازک خود استفاده کنید . نسبت به
 از بین بردن کنه ها در شرایط کاماًل بهداشتی
 عمل نمایید. برای جلوگیری از انتقال بیماری
 از طریق مایعات، خون و بافت حیوان آلوده
استفاده دستکش  و  محافظتی  لباس های   از 
همیشه مثل  باید  هم  درمان  کادر   کنید. 
با بیماران  خون  و  ترشحات  با  کار   درمورد 

 دقت و احتیاط برخورد کنن و پروتکل های
اصولی و بهداشتی  رو رعایت کنن

نیستید افراد  از  دسته  دو  این  جزو  اگه   حتی 
 باید مواردی رو رعایت کنین . مثال از نزدیکی
 و ارتباط با افراد آلوده خودداری کنید و سعی
این اندمیک  مناطق  به  مسافرت   کنید 
کنید. موکول  ای  دیگه  زمان  به  رو   بیماری 
ایران، گوشت بهداشتی  توصیه مقامات   به 
تایید سازمان از مراکز مورد  رو فقط   و مرغ 
وجه هیچ  به  و  کنید  تهیه  کشور    دامپزشکی 
 از کنار جاده ها و مراکزی که کشتار غیرمجاز
نکنید. تهیه  مرغ  و  گوشت  می دن   انجام 
داده هشدار  اصفهان  پزشکی  علوم   دانشگاه 
معابر و  خونه  در  گوسفند  ذبح  از  افراد   که 
گوسفند کردن  قربونی  مثل   ( کنن   خودداری 
 در اعیاد و عزاداری ها (و همچنین گوشت ذبح
 شده رو قبل از مصرف 24 ساعت در یخچال
 نگهداری کنند . دقت کنید که در صورتی که
 کنه به بدن فردی چسبید نباید به هیچ وجه
 له بشه بلکه با احتیاط باید جدا بشه چرا که
 له کردن کنه شانس ابتال به بیماری رو بیشتر

میکنه

پیشگیری و درمان؟
 کنه های ایکسودید ) سخت( به ویژه هایلوما
 ها هم مخزن و هم ناقل این بیماری هستن.
های راه  از  یکی  گفتیم  که  همونطور   پس 
 اصلی انتقال این بیماری از طریق گزش این
 موجودات کوچیک هست. از طرفی حیوانات
 وحشی و اهلی متعددی مانند گاو، بز، گوسفند
 و خرگوش به عنوان میزبان تقویت کننده این
بدون اونها  ابتالی  و  کنن   ویروس عمل می 
 عالمت هست. خون و گوشت این حیوانات
 مبتال، آلوده به ویروس هست و بدون اینکه

 کسی متوجه بشه ذبح میشن وتماس با

 اول از همه باعث ناراحتیه که بگم این ویروس
 واکسن نداره . درمان های مربوط بهش هم
 غالبا از نوع حمایتی هست که شامل توجه
ناهنجاری به تعادل مایعات و اصالح   دقیق 
حمایت و  رسانی  اکسیژن  الکترولیت،   های 
 همودینامیک و درمان مناسب عفونت های
ثابت تحقیقات  که  البته   . شه  می   ثانویه 
ضد داروی  به  بیماری  این  ویروس  که   کرده 
 ویروسی ریباویرین ) هم فرموالسیون خوراکی

و هم تزریقی( حساسیت نشون می ده
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 پیشگویی به نام
 تشخیص پیش از تولد

 پیشگویی به نام
 تشخیص پیش از تولد

PND

Amniocentesis آمنیو سنتز

که است   تهاجمی  تست  یک   آمینوسنتز 
تشخیص جهت  بارداری  دوران  در   خانم ها 
دهند می  انجام  تولد  از  قبل  جنین   سالمتی 
 و از طریق ارزیابی مایع آمنیوتیک انجام می
شود و اطالعات زیادی را از جنین در اختیار ما

است مایعی  آمنیوتیک  مایع   میگذارد. 
لذا و  است  کرده  احاطه  را  جنین  اطراف   که 
که است  موادی  و  جنینی  های  سلول   حاوی 
را جنین  توان سالمت  آنها می  آزمایش   با 

ارزیابی کرد

 در این آزمایش، مقداری از مایع آمنیوتیک
 برای بررسی وضعیت جنین مورد معاینه قرار
 می گیرد.این مایع دارای سلول های جنینی و
 دیگر مــواد شــیمیایی می باشد از جمــله

موارد کاربرد آن در زیر ذکــر شــده است
سندرم مانند  جنسی  کروموزمی   ناهنجاری های 

ترنر
بیفیدا اسپینال  مثل  عصبی  لوله ی   نقایص 
مقدار بررسی  با  اختالالت  این  آنانسفالی.   و 
 ماده ای به نام آلفا فوتوپروتئین   )         ( در

گیرد می  صورت  آمنیوتیک  مایع 
سندرم جمله  از  کروموزومی،  اختالالت   تمام 

داون، تریزومی 13، تریزومی 18
که نوزادانی  )کم خونی(  آنمی  شدت   ارزیابی 

حساسیت        دارند
آیا که  شود  می  مشخص  آزمایش  این   با 
تولد برای  کافی  بلوغ  به  نوزاد   شش های 

رسیده اند
یا عفونت  به  ابتال  بررسی  جهت  نوزاد   ارزیابی 

بیماری ها دیگر 
حجم کردن  کم  برای  نیز  نادر  موارد  برخی   در 

آزمایش استفاده می شود این  از  این مایع 
 و سایر موارد

:

RH

AFP

ژنتیکی نزدیک مشکل  اقوام  در   کسانی که 
دارند

افرادی  ، تشخیصی  های  روش  سایر   همانند 
آزمایشهای غربالگری جنین مورد غیر در   که 

طبیعی گزارش شده است

سایر یا  سونوگرافی       در  که   افرادی 
گزارش خاصی  های  ناهنجاری   سونوگرافیها 

 شده است

افرادی که سن باالی 35 سال دارند

ایمنی عمل  آمنیوسنتز   عمل 
 است ولی عوارض احتمالی آن

 به قرار زیر است
سقط

 خونریزی) لکه بینی
عفونت مایع آمنیوتیک

نشت مایع آمنیوتیک
 آسیب به جنین حین نمونه گیری )بسیار

نادر

NT

)

)

 چه کسانی کاندید انجام
تست آمنیوسنتزهستند؟

 آمنیوسنتز در چه مواردی
کاربرد دارد ؟ فاطمه نظامیوند چگینی. دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
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است ممکن  آزمایش  از  قبل  و  ابتدا    در 
 پزشک از شما بخواهد تا مثانه خود را خالی
بیمارستان در  آزمایش معموال  این   کنید.  
شودو می  انجام  پزشک  خود  مطب  یا   و 
در اینکه  استثنای  ندارد).به  بستری  به   نیازی 
) بیاید.  پیش  آزمایش مشکلی  انجام   حین 
تمیز ماده  با  شکم  تا  کشیده  دراز  ابتدا   در 
باید پاکیزه شود سپس مادران   کننده کامال 
انجام با   . کنند  آزاد  را  خود   عضالت شکمی 
 سونوگرافی و نشان دادن تصویر جنین ،جفت
 و رحم بر روی مانیتور دیده می شود تا همه
 شرایط برای انجام آزمایش آمنیوسنتز مهیا
روی بر  را  تصاویر  که  زمان   باشد.پزشک هم 
وارد لطمه  بدون  کند  می  مشاهده   مانیتور 
از آرامی  به  را  رحم سوزن  و  به جفت   کردن 
و چنان چه جنین رحم میکند  وارد   راه شکم 
  به طرف سوزن حرکت کند سوزن خارج شده و

 دوباره این مرحله تکرار می شود تا در نهایت
از خروج مایع مادر برداشته شود.پس   مایع 
در ناحیه شکم احساس در و ناراحتی می کند.
 در طول انجام آزمایش به مادران گفته می
 شود که عضالت خود را شل کنند و آرام نفس
 بکشند.زمان انجام این آزمایش پانزده دقیقه
 است.در این مدت ضربان قلب جنین،تنفس
 و فشار خون مادران همگی تحت کنترل است

 تا مشکلی ایجاد نشود
در باردار  مادر  آنکه  اهمیت  حائز   نکته 
زیر عالئم  از  کدام  هر  داشتن   صورت 

باید به پزشک معالج مراجعه نمایید
نشت زیاد مایع

خونریزی شدید ) بیش از یک قاعدگی نرمال
لرز یا تب باالی 38 درجه

کرامپهای شدید
ترشحات واژینال بدبو

)

نحوه انجام آمنیوسنتز

زمان مناسب برای انجام آمنیوسنتز

 بهترین زمان انجام آمنیوسنتز هفتۀ 14 تا 20 بارداری است؛ ولی در صورت لزوم
 پس از این زمان نیز انجام آن امکان پذیر است. با این حال چون هدف اصلی از
 انجام آمنیوسنتز کمک به  والدین برای تصمیم گیری دربارۀ سقط جنین مبتال به
 ناهنجاری است و نیز با توجه به اینکه مجوز ختم بارداری تنها برای بارداری های کمتر
پایان هفتۀ شانزدهم از  توصیه می شود که پیش  لذا   از 19 هفته صادر می گردد، 

نسبت به انجام آن اقدام  شود

...در شماره بعدی به بررسی سایر روش های تشخیصی خواهیم پرداخت
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  نسخه
 ضدفشار خون ها

  نسخه
 ضدفشار خون ها

محمد سعید احمدی فر. دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

بیماری شایع ترین  از  یکی  باال  خون   فشار 
و ایران  در  بزرگساالن  بین  در  مزمن    های 
عامل عنوان  به  بیماری  این   . است   جهان 
در ناتوانی  و  زودرس  مرگ  برای  اصلی   خطر 
 سراسر جهان شناخته شده است زیرا ممکن
 است در صورت عدم درمان بموقع منجر به
سکته قلبی،  نارسایی  میوکارد،   انفارکتوس 

مغزی و بیماری مزمن کلیه شود

فشار  به  مبتال  بیماران  بیشتر  حال،  این   با 
 خون ممکن است درصدد درمان فشار خون
طریق از  را  خطرات  این  و  کنند  اقدام   خود 
 تغییر سبک زندگی)مانند رژیم غذایی، ورزش،
 ترک کردن سیگار و الکل( و رعایت  رژیم های

دارویی  مناسب  اصالح کنند
 در این نسخه مروری بر فشار خون باال، داروهای

فشارخون و مدیریت آن میپردازیم

:  :  
فشارخون باال چیست؟

، المللی  فشار خون  بین  انجمن  انجمن فشار خون آمریکا و   بر اساس تعریف 
90 دیاستولیک  فشارخون  و  باالتر  یا  جیوه  میلی متر   140 سیستولیک   فشارخون 
 میلی متر جیوه یا باالتر بر اساس میانگین دو یا چند مرتبه اندازه گیری دقیق به

     مدت زمان 1 تا 4 هفته توسط یکی از کادر درمان، فشارخون باال گفته می شود

*طبقه بندی فشارخون فوق برای افراد 18 سال و باالتر است 

 طبقه بندی فشارخون بر اساس انجمن فشارخون آمریکا           و انجمن بین
(ISH)المللی فشار خون

(ASH)
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”وباوبا“  بُن  بُن
مارال کریم . دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

 صورت نقطه هایی روی نقشه شهر لندن ثبت
 کرد و متوجه شد که یک پمپ آب عمومی
منتقل را  بیماری  عامل  خیابان            در 

می کند. این پمپ آب در خیابان

این به  بلکه  شد،  می  منتقل  سالم تر   هوای 
تمیزتر آب  با  مکانی  به  بیمار  که   دلیل 
آنهایی سود می اما فقط  بود.   منتقل شده 

بردند که بیماری خفیف تری داشتند
 در سال 1854 جان اسنو، که او را پدر دانش
 اپیدمیولوژی مدرن می دانند، متوجه اهمیت
در وبا شد..  بیماری  به  ابتال  در  آلوده   آبهای 
 آن زمان هنوز عامل بیماری و راه انتقال آن
 به درستی شناخته نشده بود، فقط تئوریهایی
 در مورد انتقال آلودگی از طریق »هوای بد و
 آلوده« وجود داشت. جان اسنو با ثبت موارد
انتقال  بیماری روی یک نقشه متوجه شیوه 

 بیماری شد. او موارد جدید بیماری را به

 بیماری وبا                 از کلمه یونانی            به
 معنای جریان صفرا گرفته شده است. اسهال
 آبکی وبا اغلب به عنوان مدفوع “آب برنجی”
 شناخته می شود، زیرا حاوی لکه های مخاط
 و سلول های اپیتلیال می باشد. وبا را مرگ
 آبی                   نامیده اند زیرا بیمار دچار
می ریوی  و  قلبی  کالپس  و   دهیدراتاسیون 
رنگ به  آنها  پوست  اکسیژن  و کمبود   شود 

آبی در می آورد
 وبا توسط باکتری گرم منفی ویبریوکلرا بوجود
 می آید که بیمار دچار اسهال شدید شده و
 باعث از دست دادن مایعات بیش از یک لیتر
 در ساعت می گردد. فرد مبتال مقادیر زیادی
 یون پتاسیم را از دست می دهد و همچنین
نارسایی و  قلبی  عوارض  به  منجر  تواند   می 
قرن هاست وبا  اگرچه  شود.  خون   گردش 
قرن در  بیماری  این  است،  داشته  وجود   که 
 نوزدهم، زمانی که شیوع مرگباری در هند رخ
از آن زمان تاکنون شیوع  داد، برجسته شد. 
 های متعدد و هفت پاندمی وبا وجود داشته
بهداشت سازمان  گزارش  براساس   است. 
 جهانی، ساالنه 1.3 تا 4 میلیون نفر در سراسر
تا   21000 و  شوند  می  مبتال  وبا  به    جهان 

143000 نفر جان خود را از دست می دهند
 امروزه وبا با هیدراتاسیون به صورت خوراکی
 یا داخل وریدی ، الکترولیت ها و آنتی بیوتیک
 ها درمان می شود. اما در قرن نوزدهم، درمان

کنار در  تعطیالت  به  رفتن  شامل   معمول 
خارج می بد”  “هوای  از  را  بیمار  بود که   دریا 
 کرد. این رویکرد گاهی اوقات جواب می داد،

 البته نه به این دلیل که بیمار به مکانی با

/

از جان اسنو و کار بزرگی  به نشانی قدردانی 
که کرده حفظ شده است

کخ، رابرت   1883 سال  در  بار  اولین   برای 
و جداسازی  را  وبا  باکتری  آلمانی،   پزشک 
 شناسایی کرد هرچند که این باکتری، سی سال
ایتالیایی، از آن، به دست کالبدشناس   پیش 
 فیلیپو پاچینی جدا و شناسایی شده بود، ولی
و اسنو  بود. جان  ناشناخته  او  کارهای   نتایج 
 رابرت کخ نتیجه آزمایش های پیشین پاچینی
 را نمی دانستند و برای این کشف سرشناس

شدند

 در سالهای 1342 تا 1345 خورشیدی بیماری
از دیگر  بسیاری  و  ایران  در  التور  وبای   شبه 
 کشورها شیوع پیدا کرد. التور به عنوان یک
که شود  می  محسوب  اسهالی  حاد   بیماری 
 عامل آن میکروب وبا است. عالیم بیماری
 از سمی نشات می گیرد که توسط میکروب
شود. می  ترشح  آلوده  افراد  باریک  روده   در 
 بنابراین میکروب از طریق مدفوع انسان در
 محیط پخش شده و آب و غذا را آلوده می
 کند. در آن شرایط تنها راه پیشگیری، تزریق
در و  بود  بیماری  به  ابتال  از  وبا قبل   واکسن 
ایران در  واکسن  تهیه  مرکز  تنها  زمان   آن 
آن امکانات  تمام  که  بود  پاستور   انستیتو 
قرار شناسی  میکروب  آزمایشگاه  اختیار   در 
 گرفت و کارکنان مرکز با ریاست خانم دکتر
 آذر اندامی شروع به کار کردند و سرانجام آن
 ساخت واکسن وبای التور بود که توانست از

بروز فجایع هولناک در ایران جلوگیری کند
راه های انتقال بیماری وبا

می بیماری    : مستقیم  تماس  راه   )  الف 
تماس  ، آلوده  های  دست  طریق  از   تواند 
 بامواد دفعی و استفراغ بیماران و یا وسایل

و لوازم آلوده به مدفوع بیمار منتقل شود
آلودگی آب  : راه تماس غیرمستقیم   ب ( 
ناصحیح دفع   ، ثانوی  به طور   توسط مدفوع 
آشامیدنی/ آب  به  آن  نشت  و   فاضالب 
در آشپزخانه  لوازم  شستشوی  یا   استحمام 
 آب آلوده / شستشوی سبزی و میوه ها با
 آب آلوده/ یخ آلوده که از آب آلوده تهیه
 شده باشد / نگهداری غذاهایی همچون شیر ،
 برنج پخته ، تخم مرغ و ... در خارج از یخچال/
مثل خام  و  ناپخته  دریایی  غذاهای   مصرف 

...صدف ، ماهی و

CholeraKhole

Blue death
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