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زندگی

استخوانها هم پوك میشوند!

آفتاب یزد در گفتگو با جراح و متخصص ارتوپد بررسی كرد؛

آفتاب یزد:پوكی اســتخوان یا
اســتئوپروز از دیرباز وجود داشته
ولی زیاد مورد توجه قرار نمیگرفت
به دلیل اینكه عالیم خاصی به غیر
از شكستگی اســتخوان در موارد
پیشــرفته از خود نشان نمیدهد.
پوكی استخوان شایعترین بیماری
متابولیك استخوان است كه امروزه
به عنــوان یك معضل بهداشــت
عمومی شــناخته میشــود كه با
باالرفتن ســن جامعه ،اهمیت آن
روز به روز بیشتر میشود .به طوری
كه سازمان جهانی در سال 1991
پوكی استخوان را همراه با سرطان،
سكته قلبی و سكته مغزی ،چهار
دشمن اصلی بشر اعالم كرده است.
بــا توجه به اهمیت و شــیوع این
بیماری آفتاب یــزد در این باره با
دكتر نیما باقری ،متخصص ارتوپد
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشكی تهران به گفتگو نشسته كه
در ادامه میخوانید:

خانمها بعد از سن
 60سالگی و در دوران
یائسگیبرایتشخیص
و پیشگیری این بیماری
هر پنج سال یكبار باید
آزمایش سنجش تراكم
استخوان انجام شود و
در آقایان نیز در صورت
بروز شواهدی از پوكی
استخوان باید این
آزمایش سنجش تراكم
استخوان انجام شود
وی در ابتــدا گفــت :پوكی اســتخوان از دو
منظرقابل بررســی اســت .نوع اول و شــایع
آن کــه در افراد به دلیل افزایش ســن ،توده
اســتخوانی از بین میرود و افراد دچار پوکی
اســتخوان میشــوند ولی در نوع دیگر كه در

همه سنین قابل مشــاهده است بدین صورت
است كه اختالل در رسوب کردن مواد معدنی
در استخوانها ایجاد میشود و بر اثر آن افراد
دچار پوكی استخوان میشوند.
دكتر باقری با بیــان اینكه "روشهای درمانی
برای هر نوع از پوكی استخوان متفاوت است"،
ادامــه داد :در مورد نوع اول پوكی اســتخوان
كه اکثرا در افراد مســن مشاهده میشود و در
خانمها پس از یائســگی با توجــه به تغییرات
هورمونی بیشــتر مشاهده میشــود به طوری
كه تودههای استخوانی كاهش پیدا کرده و در
نتیجه بافت اســتخوانی فرد نیز كاهش مییابد
و در ایــن نــوع از بیماری عالیمی مشــاهده
نمیشود درصورت وارد شدن یک ضربه ساده،
اســتخوان فرد میشــکند به طور مثال با یك
افتادگی ســاده امكان شكستگی دست و لگن
وجود دارد.
این متخصص ارتوپد خاطرنشــان كرد :در نوع
دیگر پوکی اســتخوان به دلیل عدم رســوب
مواد معدنی و كلســیم بافت استخوانی كاهش
مییابدو دیگر آن استحکام الزم از بین میرود
و به شكســتگیهای متعدد ،درد در استخوان

یكی از دالیلی كه موجب
عدم رسوب مواد معدنی
در استخوانها میشود،
ژنتیك است كه توسط
جذب مواد معدنی در
رودهها و افزایش دفع
آن از كلیه زیاد ایجاد
میشود
منجر میشود.
وی در پاســخ به این ســؤال كــه" علل عدم
رســوب مواد معدنی در استخوانها چیست"،
عنوان كــرد :یكی از دالیلی كــه موجب عدم
رســوب مواد معدنی در اســتخوانها میشود،
ژنتیك اســت كه توسط جذب مواد معدنی در
رودهها و افزایش دفــع آن از كلیه زیاد ایجاد
میشــود  .نوع تغذیه هم در ایجاد این بیماری
نقش بســیارمهمی دارد بدین گونه كه فرد بر
اثر كمبود مصرف لبنیات ،غالت و ویتامین D

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص گوش و حلق و بینی بررسی کرد

نفسهایی که در خواب بند میآید

وی در ابتدا گفت  :بیماری
آپنه انسدادی خواب یکی
از بیماریهای شــایع در
زمینــه گــوش و حلق و
بینی محسوب میگرددکه
عبارت است توقف تنفس
در حین خــواب به علت
ایجاد انسداد در راه هوایی
به علت شل شدن عضالت
باز کننده حلق است .این
افــراد عموما با شــکایت
خروپف به پزشکان مراجعه میکنند.
دکتر عرفانیان در پاســخ به این ســوال که علت ایجاد خروپف چیست،
خاطرنشــان کرد  :علت ایجاد خرو پف ،عبور هوا از یک مسیر تنگ است
که بر اثر شل شدن عضالت حین خواب ایجاد میشود .در صورتی که این
افراد عالوه بر خرو پف دچار آپنه انســدادی خواب نیز باشند دچار خواب
آلودگی صبح گاهی و اختالل در تمرکز نیز هستند.
ایــن متخصص گوش و حلق و بینی در ادامه بیان کرد  :آپنه انســدادی
خواب در صورت شدید بودن وعدم درمان دارای عوارض جدی برای فرد
خواهد بود .با توجه به اینکه در این افراد در حین خواب انسداد راه هوایی
ایجاد میشود فرد دچار افت سطح اکسیژن خون و فشار بر روی دستگاه
قلبی تنفســی میگردد که در ابتدا برای فرد عدم خواب موثر و خستگی
صبحگاهی ایجاد میکند
و در مراحــل بعدی فرد
را دچــار افزایش فشــار
علت ایجاد خرو پف،
خــون ریــوی و عوارض
مسیر
عبور هوا از یک
قلبی شامل سکته قلبی
اثر
بر
تنگ است که
میسازد .ازعوارض دیگر
آن ایجــاد اختــاالت
شل شدن عضالت حین
متابولیکــی مانند دیابت
خواب ایجاد میشود.
برای فرد است.
در صورتی که این افراد
عضــو هیئــت علمــی
عالوه بر خرو پف دچار
دانشــگاه علوم پزشکی
آپنه انسدادی خواب
تهــران در پاســخ بــه
خواب
نیز باشند دچار
این ســوال کــه راههای
و
گاهی
آلودگی صبح
تشــخیص بیمــاری
آپنــه انســدادی خواب
اختالل در تمرکز نیز
چیســت ،عنــوان کرد:
هستند
روش تشــخیص ایــن
بیمــاری انجام تســت
پلیسومنوگرافی در فرد
مشکوک به آپنه انسدادی خواب است .در این تست بیمار در مرکز خواب
به مدت یک شــب میخوابد .در حین خواب از او عالیم حیاتی ،فعالیت
عضالت تنفسی ،سطح اکسیژن خون و امواج مغزی ثبت میگردد و شدت
آپنه انسدادی سنجیده میشــود .در صورتی که فرد در این تست دارای

آفتاب یزد :خواب راحت ،نعمتی اســت کــه تنها افرادی متوجه آن میشــوند که مدتها از
بیخوابی یا انواع اختالل خواب رنج میبرند .درواقع بخشی از سالمت روح و جسم آدمی در گرو
خواب آرام شبانه است تا انرژی کافی برای انجام کارهای روزانه را داشته باشد ،ولی گاه به دالیل
مختلف از کیفیت خواب افراد کاسته شده و قادر نیستند شبها بدرستی استراحت کنند .یکی از
شایعترین این مشکالت و اختالالت ،وقفههای تنفسی است که اغلب شبها و در طول خواب رخ
میدهد و عالوه بر اختالل ایجاد شده ،مشکالت جدی برای فرد ایجاد میکند.از این رو آفتاب یزد
با دکتر رضا عرفانیان ،متخصص گوش و حلق و بینی وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران به گفتگو نشسته که در ادامه میخوانید:

دچار این بیماری میشوند.
وی بیان كرد :با توجــه به اینکه یکی از منابع
مهــم ویتامین  ،Dقــرار گرفتــن در زیر نور
خورشــید است ،در كشــور ما به دلیل تماس
كم با نور آفتاب ،كمبود ایــن نوع ویتامین به
وجود میآیــد ،به خصوص در خانمها به دلیل
نوع پوشش كمبود ویتامین  ،Dكلسیم و ضعف
در استخوانها ایجاد میشود.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشكی
تهــران ،راههــای تشــخیص بیمــاری پوكی
اســتخوان از نوع اول را اینگونــه عنوان كرد:
خانمها بعد از ســن  60ســالگی و در دوران
یائســگی برای تشــخیص و پیشــگیری این
بیماری هــر پنج ســال یكبار بایــد آزمایش
ســنجش تراكم اســتخوان انجام شــود و در
آقایان نیز در صورت بروز شــواهدی از پوكی
اســتخوان باید این آزمایش ســنجش تراكم
اســتخوان انجام شــود تا در صورت وجود این
بیماری از گســترش آن جلوگیری شــود .وی
در مورد تشــخیص نوع دوم پوكی اســتخوان
بیان كرد :افرادی كه دچار كمبود مواد معدنی
در استخوانها هســتند باید با انجام آزمایش

نوع تغذیه هم در
ایجاد این بیماری نقش
بسیارمهمیداردبدین
گونه كه فرد بر اثر
كمبودمصرفلبنیات،
غالت و ویتامین  Dدچار
این بیماری میشوند

خون كه در آن ســطح كلسیم ،فسفر ،ویتأمین
 Dمورد بررســی قرار میگیــرد ،پی به وجود
این بیماری برد و آن را ریشــه كن کرد .دكتر
باقری در پاســخ به این سؤال كه عالیم پوكی
اســتخوان چیســت ،اظهار كرد :عالیم پوكی
اســتخوان ضعف ،بی حالی ،دردهای پراكنده
در ناحیه استخوان می باشد .
وی در مــورد راههــای جلوگیــری از پوكــی
استخوان خاطرنشــان كرد :مصرف منظم مواد
معدنی ،لبنیات ،قرار گرفتن در معرض آفتاب،

پیــاده روی  5الی  10دقیقهای زیر نور آفتاب،
مصرف مواد غذایی حاوی كلسیم و در صورتی
كه شــخص به آن حساســیت دارد از مكمل
غذایی حاوی كلســیم استفاده كند از راههای
پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان میباشد.
دكتر باقری ادامه داد :برای افراد مسن ورزش
و فعالیــت منظــم و مصرف منظــم لبنیات،
تشــخیص به موقع پوكی اســتخوان شــروع
به موقــع اقدامــات درمانی ،بــرای درمان و
پیشــگیری بیماری پوکی استخوان مؤثر است.
وی در پایــان توصیه كرد :در صــورت ایجاد
بیمــاری پوكی اســتخوان ،افراد باید ســریعا
مراحل درمان را آغاز كنند تا از عواقب جبران
ناپذیر آن جلوگیری گردد زیرا شكستگیهایی
كــه در اثر پوكی اســتخوان ایجاد شــود هم
درمان آنرا مشــكلتر میکند و طول عمر افراد
را نیزكاهش میدهد الزم اســت كه افرادی كه
در گــروه خطر قرار دارند یعنی خانمها پس از
یائســگی و آقایان بعد از سن  60سالگی حتماً
به پزشــك مراجعه كرده و آزمایش ســنجش
تراکم استخوان را جهت اطمینان خاطر انجام
دهند.

پیشگیری و درمان آرتروز با ورزش منظم و رژیم غذایی سالم
شدت متوسط و شدید
آپنه انســدادی باشــد
باید درمان گردد.
دکتر عرفانیان در پایان
گفــت  :موثرترین راه
درمان بــرای بیماران
مبتال بــه بیماری آپنه
انســدادی خــواب،
اســتفاده از دستگاهی
به نام "Continuous
air way positive

 "pressureیا  CPAPاست.
این دستگاه را باید در حین خواب استفاده کرد تا با فشار باالی هوا از راه
بینی و دهان راه هوایی شــخص را که در حین خواب به علت شل شدن
عضالت باز کننده حلق دچار انســداد شده است را باز کند .با این کار از
بار وارد شده بر دستگاه
قلبی عروقی فرد کاسته
میشود و جلوی پیداش
روش تشخیص این
عوارض ناخواسته گرفته
بیماری انجام تست پلی
میشــود .در صورتی که
سومنوگرافی در فرد
فرد نتواند از این دستگاه
مشکوک به آپنه انسدادی
استفاده کند میتواند از
خواب است .در این
جراحیهای بــاز کننده
تست بیمار در مرکز
حلق استفاده نماید ،البته
خواب به مدت یک شب
این جراحیهــا به اندازه
اســتفاده از دســتگاه"
میخوابد
 " CPAPموثر نیستند.

مطالعات محققان دانشگاه ساری()surreyانگلیس به سرپرستی علی مبشری
نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین سوخت و ساز بدن و ورم مفاصل وجود
دارد؛ به همین دلیل رژیم غذایی و ورزش به پیشگیری از آرتروز کمک میکند.
به گزارش ایرنا ،این مطالعه نشــان میدهد که تغییرات متابولیک (سوخت و
ساز) ناشی از زندگی بیتحرک و فقر مواد غذایی ،میتواند منجر به برنامهریزی
مجدد سلولها شود و از این طریق با پیشرفت آرتروز مرتبط است .این تغییرات
متابولیک در توانایی سلول بر تولید انرژی تاثیر میگذارد و باعث میشود مقدار
زیادی قند تولید شــود .قند مازاد زمانی که به انرژی تبدیل نشــود ،به اسید
الکتیک تبدیل میشود .محققان آرتروز را نوعی بیماری استهالکی میدانند
که با افزایش سن رخ میدهد و با رژیم غذایی سالم و ورزش منظم قابل کنترل
است .این مطالعه نشان میدهد سبک زندگی سالم ،سوخت و ساز سلولها،
بافتها و اندامها را تغییر میدهد و قادر به پیشــگیری و کنترل بیماریهای
جدی اســت .آرتریت (التهاب مفاصل) به التهــاب دردناک در ناحیه مفاصل
گفته میشــود که یکی از بزرگترین معضالتی است که افراد به مرور زمان و
با گذشــت سن با آن مواجه میشوند .شایع ترین دردهای ناشی از آرتروز در
نواحی زانو ،لگن ،ستون فقرات و دست دیده میشود .استئوآرتریت (آرتروز)،
آرتریت روماتویید ،آرتریت عفونی ،ورم مفاصل پسوریاتیک و نقرس ،پنج گروه
عمده آرتریت محسوب میشــوند .آرتروز شایع ترین نوع آرتریت است .این
التهاب دردناک ســبب تورم و اختالل حرکت مفاصل میشــود و معموال در
ناحیه دست ،زانو ،لگن و ستون مهرهها بیشتر است .سه عامل اضافه وزن ،سن
و آسیبدیدگی مفاصل ،مهمترین دلیل بروز آرتروز هستند .استفاده از دارو،
ورزش و در موارد حاد ،عمل جراحی توصیه میشود.
چند راهکار عملی و ساده برای کنترل آرتروز:

 -1رژیم غذایی حاوی زردچوبه :زردچوبه حاوی یک ماده شیمیایی به نام
"کورکومین" است که با کاهش التهاب ،درد مفاصل را کاهش میدهد.
-2طب سوزنی :تحقیقات نشان میدهد که طب سوزنی که از چین باستان
برای درمان انواع عارضهها مورد اســتفاده قرار میگرفته ،قادر به کاهش درد
مفاصل است .البته توصیه میشود که این روش تحت نظارت متخصص انجام
شود.
 -3استفاده از طب سنتی :استفاده از گیاهانی مانند پنجه شیطان ،کندر،
گزنه ،بروملین و درخت چهل سکه تحت نظر پزشک ،به کاهش التهاب و درد
مفاصل کمک میکند.
-4ماساژ :ماســاژ منظم یکی از روشهایی اســت از سفتی و درد مفاصل
جلوگیریمیکند.
-5کمپرس ســرد و گرم :دوش ولرم صبح سبب انعطاف پذیری مفاصل
میشود .همچنین توصیه شده است مقداری یخ درون کیسه پالستیکی ریخته
و درون یک حوله پیچیده شــود و روی مفاصل دردناک قرار داده شود تا درد
مفاصل کاهش یابد.
-6مدیتیشن :تکنیک تمدد اعصاب و تمرکز ،یکی از مهمترین روشهای
کاهش درد ناشی از آرتروز است.
برخی از توصیههای پزشکان برای جلوگیری از بروز آرتروز عبارتند از :

ورزش منظم روزانه به مدت حداقل  30دقیقه ،انجام حرکات کششی در طول
روز ،اجتناب از حمل اشیای سنگین ،استفاده از تشک طبی و استاندارد ،اجتناب

از نشستن طوالنی مدت پشت کامپیوتر ،پوشیدن لباس گرم در روزهای سرد،
نوشیدن مقدار کافی آب در روز ،درمان انواع کم خونی ،آگاهی از عالیم آرتروز،
خوردن صبحانه کامل ،کنترل استرس ،خواب کافی ،محافظت از مفاصل
مواد غذایی که در درمان آرتروز مفید هستند عبارتند از:

کلم بروکلی،انواع ســبزیها ،اسید چرب امگا  ،3استفاده از انواع ماهی ،نخود
فرنگی ،حبوبات ،کدو ،خربزه ،گردو ،بادام ،لبنیات ،سیب زمینی ،ذرت ،آناناس،
انگور قرمز ،توت فرنگی ،هلو ،تمشــک ،انبه ،کیوی ،پرتقال ،طالبی ،زنجبیل،
کنجد ،روغن زیتون ،سنجد ،سیاه دانه.

نرمی کشکک زانو بیماری شایع دختران جوان

یک عضو هیئت علمی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :بد
قرار گرفتن زانو ،چهار زانو نشستن ،دو زانو نشستن و جهشهای ناگهانی به
استخوان کشکک و دیوارهای غضروف فشار میآورد و در نتیجه ضرباتی که
به مفصل خورده میشود ،عاملی است که مفصل التهاب پیدا کند و غضروف
مفصل آســیب ببیند .به گزارش ایسنا ،مســعود رفیعایی اظهار کرد :نرمی
کشکک زانو یا بیماری "کندروماالسی" در اثر ضربه به مفصل ،فشار بیش از
حد به مفصل یا به زانو و استخوان کشکک ایجاد میشود ،البته برخی ریسک
فاکتورهای دیگر مانند ضعف عضالت اطراف زانو نیز منجر به تشــدید نرمی
کشــکک زانو میشود .وی با بیان اینکه " در این حالت فرد در فعالیتهایی
مانند جهش ،باال و پایین رفتن از پلهها و ایســتادن ناگهانی احساس درد در
جلــوی زانو دارد" ،گفت :این درد به دلیل نرم شــدن غضروف مفصلی یا در
مراحل پیشرفتهتر حتی تخریب ستون مفصلی اتفاق میافتد .این متخصص
ارتوپدی با اشــاره به اینکه فیزیوتراپی از روشهای درمان نرمی کشکک زانو
اســت ،ادامه داد :فیزیوتراپی در افراد مبتال به نرمی کشــکک زانو منجر به
تقویت عضالت میشــود؛ زیرا در این بیماری در اثر ضعف عضالت ،مفاصل
از مســیر خود خارج شــده و فیزیوتراپی میتواند به تقویت عضالت کمک
کند .رفیعایی با اشــاره به اینکه از جمله دیگر موارد روش درمانی اســتفاده
ازداروهای ضد التهابی است ،افزود :حتی ممکن است که در مراحل پیشرفته
جراحی انجام شــود که به ندرت اتفاق میافتد ،امــا به دلیل اینکه مفاصل
تخریب شدهاند ،باید شخص جهت جلوگیری از تخریب بیشتر مفصل از زانو
بند اســتفاده کند .وی با بیان اینکه "این بیماری در دختران جوان شایعتر
است" ،افزود :از جمله علل ابتالی دختران جوان به این بیماری ممکن است
به دلیل حرکات بســیار شدید ورزشی باشــد .همچنین بد قرار گرفتن زانو،
چهار زانو نشستن ،دو زانو نشستن و جهشهای ناگهانی به استخوان کشکک
و دیوارهای غضروف فشــار میآورد؛ در نتیجه ضرباتــی که به مفصل وارد
میشود موجب التهاب مفصل آسیب غضروف میشود.این عضو هیئت علمی
گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص اینکه آیا پیادهروی
زیاد نیز در ابتال به نرمی کشکک زانو موثر است یا خیر؟
خاطر نشــان کرد :پیاده روی زیاد و تحمیل فشــار بیش ازحــد ،به زانو به
استخوان کشکک فشار وارد میکند.رفیعایی تصریح کرد :البته تمامی افرادی
که زیاد پیادهروی میکنند به این بیماری مبتال نمیشــوند و در صورتی که
فردی مستعد ابتال به این بیماری باشد هر فشار بیش ازحدی که به زانو وارد
شود ،باعث نرمی کشکک خواهد شد.

