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زندگی

فعالیت بدنی بعد از جراحی زانو متوقف نشود

رئیس انجمن علمی جراحــان ارتوپدی ایران
گفــت :بیمارانــی که تحت جراحــی زانو قرار
می گیرنــد ،نباید فعالیت هــای بدنی خود را
متوقــف کنند بلکه باید با تغییر و مالیم کردن
آنها ،به فعالیت های خود ادامه دهند.به گزارش
ایرنــا ،دکتر محمد رازی اظهــار کرد :جراحی
زانو باید آخرین درمانی باشد که برای بیماران
دارای مشــکل زانو مانند آرتروز مفصل زانو یا
انحراف زانوی شــدید (پرانتــزی یا ضربدری)

تازه ها

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص جراحی عمومی بررسی کرد

سنگ کیسه صفرا و جراحی الپاراسکوپی

عوارض مصرف
آنتی بیوتیک ها در بروز
عالئم سرطان روده

طبق نتایــج یــک مطالعه بــزرگ ،مصرف
آنتیبیوتیکهــا در یک بازه زمانی طوالنی در
اوایل تا اواسط بزرگسالی ممکن است موجب
افزایــش ریســک برز عالئم پیش ســرطانی
در روده شــود.به گــزارش مهــر ،محققــان
دانشگاههاروارد پی بردند زنانی که به مدت دو
هفته یا بیشتر در دهه  ۲۰تا  ۵۰زندگی شان
آنتی بیوتیک مصرف کرده اند ،در مقایســه با
زنانی کــه این دارو را در طوالنی مدت مصرف
نکرده اند ،بیشــتر در معرض ابتال به ضایعات
روده ای در دهه  ۶۰هستند.در صورت برداشته
نشدن این ضایعات که به پلیپ یا آدنوم معروف
هســتند ،میتوانند منجر به ســرطان روده
شوند.دکتر اندرو چان ،سرپرست تیم تحقیق،
در این باره میگوید« :این یافتهها نشان میدهد
تاثیر آنتی بیوتیکها در تغییر در باکتریهای
که به طورطبیعی در رودهها زندگی میکنند
ممکن اســت افراد را در معرض سرطان روده
بزرگ قرار دهد».به گفته چان« ،آنتی بیوتیکها
موجب اختالل در تنــوع و تعداد باکتریهای
موجود در روده موسوم به میکروبیوم میشوند.
آنها همچنین مقاومــت در برابر باکتریهای
سمی را نیز کاهش میدهند .تمامی این مسائل
ممکن است در بروز عالئم پیش سرطانی نقش
داشته باشــند».همچنبن وی اذعان میکند
باکتریهای کــه به آنتی بیوتیکها نیاز دارند
ممکن است موجب بروز التهاب شوند که خود
از عوامل پرخطر سرطان روده است.

دانستنی

عالئم فساد غذا
در معده چیست؟

یک دســتیار تخصصی طب ســنتی ایران
عواملی که مانع هضم غذا میشــود و عالئم
فساد غذا در معده را تشریح کرد .به گزارش
تســنیم؛ مهدی عدل درباره عوامل فســاد
هضم غذا اظهار داشت :اگر بعد از صرف غذا،
عالئمی مانند آروغ بدبو یا با بوی ترشیدگی،
حالت تهوع ،کشیدگی عضالت باالی شکم و
زیر دندهها ،سوزش معده ،مدفوع بدبو وجود
داشته باشــد ،همه از نشانههای فساد هضم
است و نیاز به تدابیری برای درمان آن وجود
دارد.وی افــزود :بد بودن غــذا که از دیدگاه
طب ســنتی غذاهایی که در معده زود فاسد
میشــوند مثل ماست ،ماهی خصوصا اگر با
غذاهای دیگر همراه شوند و مدت توقفشان
در معده افزایش مییابد که از اســباب فساد
هضم غذا در معده هســتند .این دســتیار
تخصصی طب ســنتی ایــران تصریح کرد:
خوردن غــذای بیش از انــدازه که معده از
هضم درست آن عاجز باشد یا خوردن غذا با
معده پر و در حالت سیری میتواند از عوامل
فساد هضم در معده باشد .عدل خاطرنشان
کرد :عدم رعایت ترتیب خوردن و آشامیدن
مانند خــوردن غذای دیرهضم قبل از غذای
زودهضم و رفتارهای غلــط بعد از خوردن
غذا مثل حرکت شــدید با شکم پر ،بیداری
طوالنیمــدت بعــد از خوردن غــذا نیز از
اسباب فســاد هضم هستند .وی یادآور شد:
با شــناخت دالیل اسباب فســاد هضم غذا،
اکثر علل ایجاد فســاد هضم قابل پیشگیری
اســت و از نظرگاه طب سنتی ،فساد هضم
اگر درمان یا پیشگیری نشود ،ممکن است به
بیماریهایی مثل برص (ویتیلیگو) و سرطان
منجر شود.

هشدار

مصرف ادویه های تند
در بهار ممنوع!

همانطور که با پایان زمســتان و فرارسیدن
بهار سبک لباس پوشیدنمان عوض میشود
و به سراغ لباسهای مناسبتر میرویم ،باید
حواسمان به سبک تغذیه خودمان هم باشد
و متناسب با فصل تغذیه را هم تغییر دهیم.
به گزارش ســامت نیوز  ،اگر تاکنون سعی
میکردیم از غذاهای گرم استفاده کنیم حاال
دیگر باید مصرف این غذاها را محدود کنیم
و به ســراغ غذاهای ســهل الهضم و خنک
برویم تا دچار مشکالتی مانند حساسیتهای
پوستی ناشی از تغذیه نشویم .دکتر غالمرضا
کردافشــاری معتقد است در این فصل بهتر
اســت مصرف غذاهای تند و تیز که حاوی
ادویههایــی ماننــد فلفل ،زنجبیل یا ســیر
هستند را محدود کنید .همچنین بهتر است
غذاهای چرب و غذاهایی که غلظت خون را
باال میبرند کمتر در رژیم غذایی شــما قرار
گیرنــد .این متخصص طب ســنتی توصیه
میکند :بهتر است از غذاهایی که هضم آنها
راحتتر است مانند گوشت پرندگان ،غالت و
سبزیجات بیشتر استفاده کنید.

انجام شود؛ درمان اصلی و اولیه درمان فیزیکی
مانند کاهش وزن ،فیزیوتراپــی ،انجام ورزش
های مخصــوص عارضه و تغییر نــوع فعالیت
است.وی در خصوص تغییر نوع فعالیت افرادی
که دچــار عارضه آرتروز مفصل زانو هســتند،
گفت :این افراد اگر در گذشته فوتبال بازی می
کردنــد ،دوندگی می کردند یا کوهنورد بودند،
پس از ابتال به این عارضه باید ورزش های خود
را به پیاده روی ،شــنا و دوچرخه سواری تغییر

دهند .رازی ادامــه داد :همچنین باید از روش
های دارودرمانی یا فیزیوتراپی برای رفع عارضه
خود استفاده کنند؛ اما افرادی هستند که این
روش ها روی آنها جواب نمی دهد یا گاهی به
دلیل داشــتن پاهای ضربدری یا پرانتزی الزم
اســت زاویه انحرافی زانوی آنها اصالح شود که
با جراحی و با توجه به ســن بیمار (از  65سال
به باال مگر در موارد خاص) و شــدت بیماری
جراحــی می شــوند .رئیس انجمــن جراحان

ارتوپدی ایران بــا تاکید بر حفظ فعالیت های
فیزیکــی آهســته پــس از جراحــی تعویض
مفصلزانو گفت :از آنجایی که جراحی تعویض
مفصلزانو از ســن  65ســال به باال انجام می
شود و افراد در این سن تحرک کمتری دارند و
خیلی از فعالیت ها را انجام نمی دهند ،باید به
کنترل وزن خود توجه کنند و با تغییر فعالیت
های بدنی قبلی ،ورزش های مناســب زانو را با
نظر پزشک معالج انجام دهند.

آفتاب یزد -همه ما توجه ویژه ای به قلب ،مغز و حتی پوست خود داریم .چراکه همه می دانیم اینها عضوهای اصلی و مهمی از بدن هستند و بیماری آنها
تهدید کننده زندگی ما خواهد بود .اما در مورد دیگر اندام های مبهم بدن چه؟ مثال کیسه صفرا ،درباره آن چه می دانید؟ شما می دانید که کیسه صفرا دارید،
اما آیا می دانید محل آن کجاست وعملکرد آن چیست؟ در اینجا می خواهیم عالئم و نشانه های مشکالت و ناراحتی های کیسه صفرا را با هم بررسی کنیم.
آفتاب یزد در اینباره با دکتر محمد عاقبتی  ،متخصص جراحی عمومی به گفتگو پرداخته که در ادامه می خوانید.

اگر مایع صفرا ،حاوی
میزان زیادی کلسترول،
نمکهای صفراوی یا
بیلی روبین باشد در
شرایط خاص ،مانند
موقعی که بازجذب آب
توسط کیسه صفرا زیاد
است ،میتواند تبدیل به
سنگ سخت شود
آقای دکترعاقبتی در ابتدا صفرا را شــرح
دهید ؟
صفرا مایعی اســت که در کبد ســاخته شــده و
سپس در کیسه صفرا ذخیره میشود .کیسه صفرا
عضوی اســت که در سطح تحتانی کبد قرار دارد،
پس از صرف غذا ،کیســه صفرا منقبض میشود
و صفرا را با فشــار به درون دوازدهه (قسمت اول
روده کوچــک) تخلیه میکند .صفــرا حاوی آب،
کلسترول ،چربیها ،نمکهای صفراوی ،پروتئینها
و بیلی روبین اســت .نمکهای صفراوی با چربی
ترکیب شــده و از طریق کمک به هضم چربیها
نقش مهمی را در عمل گوارش ایفا میکند .قسمت
اعظم صفرا در روده کوچک باز جذب میشود ولی
مقداری از آن همراه با مدفوع دفع شــده و باعث
رنگ قهوهای آن میشود.
چگونه ســنگ در کیســه صفرا تشکیل
می شود وچه مشکالتی را به وجود می آورد؟
اگر مایع صفرا ،حاوی میزان زیادی کلســترول،
نمکهای صفراوی یا بیلی روبین باشد در شرایط
خاص ،مانند موقعی که بازجذب آب توسط کیسه
صفرا زیاد اســت ،میتواند تبدیل به سنگ سخت
شود .ســنگهای صفراوی میتوانند به اندازه دانه
شــن کوچک یا به اندازه یک تــوپ گلف بزرگ،
همچنین به تعداد یک عدد سنگ بزرگ یا صدها
سنگ کوچک باشــند 80.درصد سنگها از نوع
کلسترولی هستند و  20درصد آنها را سنگهای
رنگدانهای تشــکیل میدهند که از امالح کلسیم
و بیلیروبین ساخته شدهاند .سنگهای صفراوی
میتوانند مجــاری طبیعی صفراوی که صفرا را از
کبد خارج میکنند ،مســدود کنند .صفرایی که
در این مجــاری گیر بیفتد ،میتواند باعث التهاب
در کیسه صفرا ،مجاری یا در موارد نادری در کبد
شــود .اگر هر یک از این مجاری صفراوی به مدت
زمان قابل توجهی مسدود شوند ،ممکن است باعث
آسیب شــدی د و عفونت در کیســه صفرا ،کبد یا
لوزالمعده شود.

عوامل ایجاد کننده تشــکیل کیسه صفرا
چیست؟
عوامــل مختلفــی موجب ایجاد ســنگ درصفرا
میشود که شامل:
چاقی :چاقی یک عامل خطر عمده برای ســنگ
صفراوی به ويژه در خانمهاست .یک مطالعه بزرگ
بالینی نشان داد که حتی اضافه وزن متوسط ،خطر
تشکیل ســنگهای صفراوی را افزایش میدهد.
احتماال چاقی ســبب میشــود میزان نمکهای
صفــراوی در صفرا کاهــش یافتــه و در نتیجه
کلسترول بیشتری باقی بماند.
هورمون استروژن :بــه نظر میرسد ،استروژن
اضافی در حاملگی ،مــوارد هورمون درمانی و نیز
اســتفاده از قرصهای خوراکی جلوگیری کننده
از بارداری ،ســطح کلســترول را در صفرا افزایش
و حرکت کیســه صفرا را کاهش میدهند ،که هر
دو مورد میتواند منجر به ســنگ صفراوی شود.
همین طور طی سه ماهه ســوم بارداری به علت
تغییر در ترکیب ذخیره اسید صفراوی و ظرفیت
حمل کلسترول صفرا ،اشباع کلسترول افزایش قابل
توجهی پیدا میکند که این خود به تشکیل سنگ
کیسه صفرا کمک میکند.
نژاد :در میــان برخی از نژادها میــزان ابتال به
سنگ صفرا بیشتر است .همچنین داشتن سابقه
خانوادگی از ابتال به آن ،در بروز این مشــکل بین
بستگان موثر است.
جنسیت :خانمها به ويژه آنهایی که حامله شدهاند
و خانمهای چندزا که زایمانهای مکرر داشتهاند
بیشتر در معرض خطر هستند .به علت باال بودن
میزان هورمون استروژن در بانوان ،ايجاد سنگهای
صفراوی به نسبت سه به یک در زنان شایعتر است.
سن :افراد باالتر از  ۶۰سال احتمال بیشتری برای
تشکیل سنگ صفراوی نســبت به افراد جوانتر
دارند.
داروهای پایین آورنده ســطح کلسترول:
داروهایی که ســطح کلسترول را در خون کاهش
میدهنــد ،مانند کلو فیبــرات در حقیقت میزان
کلسترول تشکیل شده در صفرا را افزایش میدهند.
دیابت :افرادی که دچار بیماری قند هســتند،
عموما دارای ســطوح باال از نوعــی چربی به نام
تریگلیسيرید هستند که میتواند خطر تشکیل
سنگ صفرا را افزایش دهد.
کاهش وزن سریع :از آنجا که بدن چربی را طی
کاهش وزن ســریع متابولیزه میکند ،این مسئله
باعث میشود کبد ،کلســترول اضافی را به درون
صفرا ترشــح کند10 .تا  20درصد افرادی که به
کمک غذاهای بســیار کم کالری به سرعت یا به
میزان زیادی وزن کم میکنند ،گرفتار سنگ کیسه
صفرا میشوند .همچنین دیده شده است که ابتال
به یبوســت ،مصرف رژیم غذایی پر چرب ،مصرف

بیش از اندازه تخم مرغ ،استعمال دخانیات و فقدان
ورزش و فعالیت بدنی نیز در ایجاد رسوب صفراوی
موثر هستند.
نشــانه های حمله ســنگ های صفراوی
چیست؟
حمله ســنگ صفراوی اغلب به دنبال یک غذای
چــرب اتفاق میافتد .درد ثابــت در ناحیه باالیی
شــکم با ارجحیت در سمت راست که به سرعت
افزایش مییابد و از  ۳۰دقیقه تا چند ساعت طول
میکشد ،یرقان ،زرد شدن رنگ پوست و سفیدی
چشمها ،مدفوع سفالی رنگ ،تیره شدن ادرار ،درد
مابین دو کتف ،درد زیر کتف راســت ،تب و لرز،
تهوع و اســتفراغ ،نفخ شکم ،عدم تحمل غذاهای
چرب ،قولنــج ،آروغ زدن ،گاز و ســوءهاضمه از
نشــانهها هســتند .به طور معمول ،درد 1تا چند
ساعت بعد از صرف غذا شروع میشود ولی گاهی
بالفاصله بعد از مصرف غذا هم ظاهر میشــود و
خود را به شکل زخمهای اثنی عشر نشان میدهد،
منتها با این تفاوت که با خوردن غذا بهتر نمیشود
و تنها با دل به هم خوردگی و استفراغ کردن آرام
میگیرد.
راه های تشخیص ســنگ های صفراوی
چیست؟
زمانی که احتمال میرود عامل ایجاد نشــانههای
بیان شده ،سنگ صفراوی است ،پزشک سونوگرافی
را درخواســت میکند .سونوگرافی از امواج صوتی
برای ایجاد تصویر اعضا استفاده میکند .اگر سنگ
وجود داشته باشد ،امواج صوتی به آن برخورد کرده
و بازمیگردند و محل آنان نشــان داده میشــود.
سونوگرافی حساسترین و اختصاصیترین آزمایش
برای ســنگهای صفراوی اســت .سیتی اسکن،
امآرآی و "کوله ســنتی گرافی" با استفاده از ماده
حاجب رادیو اکتیو نیز برای تشخیص ممکن است
درخواست شوند.نشــانههای سنگهای صفراوی
شبیه حمله قلبی ،آپاندیســیت ،زخمها ،سندرم
روده تحریکپذیر ،فتق نافی ،پانکراتیت و هپاتیت
هستند ،بنابراین تشخیص صحیح بسیار اهمیت
دارد.
راه های درمان آن چگونه است؟
در بیشــتر مــوارد وجود ســنگهای صفرا بدون
درد بــوده و نیــاز به درمان ندارنــد اما مهمترین
راه درمــان ســنگهای صفراوی عالمــتدار که
سبب بروز حملههای صفراوی میشوند ،جراحی
اســت .به جراحی خــارج کردن کیســه صفرا،
«کوله سیســتکتومی» گفته میشود که بیشتر
از طریق «الپاراســکوپی» انجام میگیرد .در این
جراحی ،جــراح چند برش کوچک روی شــکم
میدهند و ابزار جراحــی را به همراه یک دوربین

ویدئویی بسیار کوچک وارد شکم میکند .سپس به
کمک ابزار جراحی ،مجرای کیسه صفرا بریده شده
و کیســه صفرا از طریق یکی از برشهای کوچک
بیرون آورده میشــود .در این روش بیماران درد و
عوارض کمتری نسبت به جراحی باز شکم دارند.
این افراد اغلب یک شــب را در بیمارستان سپری
میکنند و بعد از چند روز اســتراحت به زندگی
عادی خــود بازمیگردند .درمــان غیرجراحی در
موقعیتهای خاص بــه کار میرود ،به طور مثال
زمانی که بیمار نتواند جراحی را تحمل کند و فقط
برای سنگهای کلسترولی .داروهایی از اسیدهای
صفراوی ســاخته شــدهاند که برای از بین بردن
سنگها استفاده میشوند .ممکن است درمان برای
از بین بردن تما م سنگها ماهها و سالها ادامه پیدا
کند .اســتفاده از امواج مافوق صوت پرقدرت برای
شکستن ســنگ و تبدیل آن به قطعات کوچک
قابل دفع (مانند شکستن ســنگهای کلیه) نیز
راه دیگری است .البته در درمانهای غیرجراحی،
ســنگها تمایل به تشکیل مجدد دارند زیرا هنوز
کیسه صفرا وجود دارد.
آیــا عمل جراحی ســنگ کیســه صفرا
عوارضی دارد؟
بله ،در برخی موارد درعمل ســنگ کیســه صفرا
برخی عوارض پس از عمل مشــاهده می شود که
عبارتند از :
نشت صفرا :ممکن است بعد از عمل جراحی ،از
مجاری ریزی به نام" لوشکا" در بستر کیسه صفرا
(معموال حین عمل قابل دیدن نیستند) مقداری
صفرا نشــت کند که اگر مقدار آن کم باشــد یا با
درن تخلیه شــود  ،مشکلی ایجاد نمی کند .نشت
مقدار زیاد صفرا می تواند نشــانه نشت از مجرای
کیسه صفرا یا آســیب به مجاری صفراوی بزرگ

استروژن اضافی در
حاملگی ،موارد هورمون
درمانی و نیز استفاده
از قرصهای خوراکی
جلوگیری کننده از
بارداری ،سطح کلسترول
را در صفرا افزایش و
حرکت کیسه صفرا را
کاهش میدهند ،که هر
دو مورد میتواند منجر
به سنگ صفراوی شود

(مجرای مشترک یا مجرای کبدی) باشد که نیاز به
بررسی و درمان قاطع دارد و ماندن مقدار زیاد صفرا
درشکم می تواند منجر به "پربتونیت "یا "آبسه"
داخل شکمی شود.
عوارض عفونی :شامل آبسه و پریتونیت (عفونت

منتشر داخل شکم) بعد از عمل می شود .به دنبال
تجمع مقــداری صفرا یا خــون و خونابه و آلوده
شدن آن به باکتری ها ایجاد می شود .در بیماران
با التهاب شــدید کیسه صفرا و بیماران مستعد به
عفونت مثل دیابتی ها بیشــتر دیده می شود و با
تب ،ضعف عمومی و بی حالی خود را نشان میدهد
و به درمان قاطع نیاز دارد و درمان آن ممکن است
با درمان طبی یا تخلیه با ســونوگرافی یا جراحی
مجدد باشد.
سنگ باقیمانده :ممکن است حین یا قبل عمل
جراحی کوله سیستکتومی ،ســنگ صفرا داخل
مجرای صفرا رفته باشد و بعد از عمل خود را با درد
شــدید و یرقان و گاهی تب و لرز نشان دهد که با
انجام بررسی های آزمایشگاهی و سونوگرافی قابل
تشخیص است و درمان ارجح اندوسکوپی مجاری
صفراوی یا همان ERCPاســت که می تواند به
عنوان تشخیص هم اســتفاده شود و گاهی برای
درمان آن نیز جراحی مجدد نیاز می شود.
آیا بدون کیســه صفرا مــی توان زندگی
کرد؟
خوشــبختانه کیســه صفرا عضوی است که افراد
میتوانند بدون آن زندگی کنند .از دســت دادن
آن حتــی نیازی به تغییر دادن رژیم غذایی ندارد.
وقتی کیسه صفرا برداشته میشود ،صفرا مستقیما
به داخل روده کوچک میرود .برداشــتن کیســه
صفرا معموال درد را برطرف کرده و ممکن اســت
نشــانههای ســوءهاضمه را کاهش دهد .البته در
تعداد کمی از این افراد ،اســهال دیده میشــود.
پرهیز از غذاهای چرب ،آبکی و ادویهدار و استفاده
از داروهای ضداســهال با تجویز پزشــک توصیه
میشود .باید توجه داشت خانمهایی که قرصهای
خوراکی جلوگیــری از بارداری مصرف میکنند و
به وجود نشــانههای ابتال به سنگ صفرا مشکوک
هستند ،باید با پزشک خود مشورت کنند.
توصیه پایانی ...
از آنجــا که عامل ایجادکننده حــدود  90درصد
ســنگهای صفراوی ،کلســترول اســت ،رژیم
کمچربی و کمکلســترول توصیه میشــود .افراد
دارای ســنگ کیسه صفرا یا مستعد به ابتال ،بهتر
است از چربیهای گیاهی و غیراشباع به ویژه روغن
زیتون به عنوان جایگزینی برای چربیهای حیوانی
استفاده کرده و غذاهای گیاهی و سبزیجات تازه را
به میزان بیشتری در رژیم غذایی خود بگنجانند.
مصرف ســبزیجات فراوان و میوهها به دلیل فیبر
باالی آنها برای تمام این افراد توصیه میشود.غالت
کامل ،سبوس و نانهای سبوس دار باید در رژیم
غذایی این افراد گنجانده شــود زیرا ســبوس این
خاصیت را دارد که به مواد صفراوی ریخته شده به
روده متصل شده و آنها را از بدن دفع کند .بهترین
راه تامین چربی عبارت از اســتفاده از چربیهای
گیاهی ،گوشت لخم ،شیر کمچرب و گوشت ماهی
اســت .چربیهای قابل رویت باید به طور کامل از
گوشت پاک شــود و غذاها بیشتر از طریق پخت
کردن و برشته کردن تهیه شوند.

