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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی
محققان الگویی ازفعالیت الکتریکی مغز را شناســایی
کردند که خجالتی بودن را در کودکان پیشبینی میکند.
به گزارش ایرنا ،یافتههای این پژوهش اطالعات جدیدی
را در مورد بنیانهای نوروبیولوژیک خجالتی بودن ارائه
میدهد.کریستی پول مولف این پژوهش میگوید :نتایج
مطالعات شان داد که نبودن تقارن در الکتروانسفالوگرافی ()EEG
قســمت قدامی سر ،با خجالتی بودن دختران و پسران پیوند دارد.
پول عنــوان کرد« :ما در پنج ارزیابی متوالی که روی کودکان بین

تشخیص حمله قلبی با آزمایش خون اثر انگشتی

محققان یک دســتگاه قابل حمل جدید مشابه دستگاه تست قندخون ساختهاند
که بر مبنای آزمایش خون اثر انگشــتی ظرف  ۱۵دقیقه بروز حمله قلبی را دریک
بیمارتشــخیص میدهد .به گزارش ایرنا ،به مدد ابداع این روش جدید ،امدادگران
از این پس میتوانند در مواردی که بیمار از درد قفســه سینه شکایت دارد
تنها در  ۱۵دقیقه بروز حمله قلبی را در او تشــخیص و مراقبتهای الزم را در
کوتاهترین زمان به عمل آورند.

پیشبینی خجالتی بودن کودک بر مبنای فعالیت مغزی

شش تا هشت سال انجام دادیم ،ارتباط بین الگوهای
فعالیت بخش قدامی مغز را با میزان خجالتی بودن در
آنها بررسی کردیم .پژوهشهای پیشین نشان داده
بود افرادی که فعالیت مغزی آنها در ســمت راست
بخش قدامی بیشــتر است در پردازش ،تجربه و ابراز
احساس ترس ،سوگیریهای نهفته دارند«».با توجه به این که بنا
بر فرضیات ارائه شــده خجالتی بودن با احساس ترس پیوند دارد،
کنجکاو شــدیم ببینیم فعالیت در سمت راست بخش قدامی مغز

چه ارتباطی با پیشــرفت احساس خجالت دارد .نتایج تحقیقات ما
نشــان داد که کودکانی که فعالیت نسبتا زیادی در سمت راست
بخش قدامی مغز خود دارند ،از شش تا هشت سالگی افزایش حس
خجالت را تجربه میکنند«».این یافتههای اولیه حاکی از آن است
که فرآیندهای زیستی مربوط به پردازش ترس با خجالتی بودن در
ســنین کودک ،پیوند دارد ».با این حال مطالعه مذکور چون دیگر
پژوهشها محدودیتهای خاص خود را داشته و در مطالعات آتی
باید این تحقیق را با یک جامعه آماری بزرگتر تکرار کرد.

توگو
گف 

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص ارتوپدی بررسی کرد
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جراحی تعویض مفصل زانو چه زمانی انجام میشود؟

آفتاب یزد  -نجمه حمزه نیا  :مفصل زانو یکی
از پیچیده ترین مفاصل بدن است.درد زانو یکی از
مشــکالتی است که اغلب
افراد مســن از آن شکایت
دارنــد و یکی از روشهای
درمــان مشــکالت زانــو
تعویض مفصل زانو است.
اولیــن جراحــی تعویض
مفصــل زانــو در ســال
 ۱۹۶۸انجام شــد .بعد از
آن بتدریــج تکنیکهای
عمل جراحی بهتر شده و
مفاصــل مصنوعی بهتری
هم ساخته شد .امروزه هر
سال بیش از یک میلیون تعویض مفصل زانو در دنیا
انجام می شود.با توجه به اهمیت موضوع ،آفتاب یزد
در اینباره با دکتر نیما باقری  ،متخصص ارتوپدی
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گفت و گو کرده است .
وی دراینبــاره می گویــد  :عمل جراحی تعویض
مفصــل زانو  ،جزو عملهایی اســت که در بهبود
کیفیت زندگی افراد بسیار تاثیر گذار است .
دکتر باقری خاطرنشــان کرد  :در مطالعات انجام
شده توسط محققان مشخص شده است که پس از
عمل آب مروارید چشم ،عمل تعویض مفصل زانو
دومین عملی اســت که بیشترین تاثیر را در قرن
گذشته در بهبود کیفیت زندگی افراد داشته است .
این متخصص ارتوپد اظهار کرد  :با توجه به اینکه
این عمل تاثیــر خوبی بر زندگی مــی گذارد اما
برهر شخصی که مبتال به درد زانو است  ،مناسب
نیست و باید برخی فاکتورها لحاظ شود تا شخص
کاندیدای مناسبی برای انجام این عمل باشد .
وی ابراز داشــت :افرادی کاندیدای مناســب برای
انجام عمل تعویض مفصل زانو هستند که به طور
معمول سن آنها باالی  60سال باشد و درد زانو در
آنها به گونه ای باشــد که حتی با مصرف مسکن
آرام نگیرد و انجام فعالیتهای روزمره را برای فرد
مشکل نماید .
دکتر باقری افزود  :در صورتی که درد زانو به میزانی
باشــد که فرد نتواند استراحت کرده و با روشهای
فیزیوتراپــی و بازتوانــی هم نتوان میــزان درد را
کاهش داد و با بررسیهایی که توسط متخصص
صورتمیگیرد،علتدردبیمار،آرتروز(استئوآرتریت
) باشد ،نیاز به تعویض مفصل زانو است .
این عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیان کرد  :میزان افرادی که در ســن پایین عمل
تعویض مفصل زانو را باید انجام دهند  ،کم است و
شامل کسانی می شود که به بیماریهای التهابی و

روماتیسمی که منجر به تخریب مفصل شده و افراد
مبتال بــه بیماری هموفیلی که به دلیل خونریزی
مفصل شان تخریب شده
و یا افراد مبتال به بیماری
سیســتمیک می باشــد
در غیر ایــن صورت عمل
تعویض مفصل زانو بیشتر
در افرادمســن انجــام
می شود .
وی عنوان کرد  :با توجه به
پیشرفتهای تکنیکهای
جراحــی و تکنولــوژی،
کیفیــت پروتز مفصل زانو
باال رفته و تا حدود زیادی
نزدیک به زانوهای طبیعی فرد می باشد .
دکتر باقری اضافه کــرد  :طول عمر پروتز مفصل
زانو در گذشته تقریبا پنج سال بود که با باال رفتن
کیفیت آنها در سالهای اخیر طول عمر مفید آن
 20الی  25سال میباشد و پروتزمصنوعی مفصل
زانو تقریبا عملکرد زانوی را برای فرد انجام می دهد.
این متخصص ارتوپدی اظهار کرد  :عمل جراحی
تعویض مفصل زانو مانند هر عمل دیگری نیاز به
مراقبتهــای پس از عمل دارد  .افراد پس از انجام
این عمل در ابتدا به وســیله واکر حرکت خود را
آغــاز کرده و نیاز به فیزیوتراپــی و باز توانی دارند
تا عضالت بتوانند قــدرت و توانایی خود را مجددا
به دست بیاورند .
وی افــزود  :پس از آنکه با تمهیدات الزم فرد پس
از عمل تعویض مفصل زانو ،عضالتش قوی شــد
می تواند عصا و واکر را کنار گذاشــته و به صورت
معمولی از زانوی خود استفاده نماید .
دکتر باقری با بیان این نکته که "بازگشتن فرد به
شرایط عادی پس از عمل بستگی به همکاری فرد
با پزشــک و شرایط جسمانی دارد" ،ابراز داشت :
زخمهای ایجاد شــده در اثــر انجام عمل تعویض
مفصــل زانو به طور معمول پس از دو هفته بهبود
می یابد و برای فرد مشکلی ایجاد نمی کند .
این عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عنوان کرد  :زمان انجام عمل جراحی زانو برای هر
فرد برحسب میزان آسیبی که به مفصل زانو وارد
شده متفاوت است و تقریبا یک الی یک ساعت و نیم
طول می کشد.
وی در پایان گفت  :با توجه به پیشرفت علم پزشکی
برای انجام عمل تعویض مفصل زانو  ،بیهوشی کامل
نیاز نیســت و افرادی که به دلیل برخی مشکالت
ماننــد ابتال به بیماریهای قلبــی و ...نمی توانند
بیهوشی کامل شوند به وسیله بی حسی موضعی
و ...این عمل بر روی آنها انجام می شود .

هشدار

علل و عالئم ابتال به "آندومتریوز"

یک متخصص زنــان در خصوص
میزان شیوع آندومتریوز میان زنان
گفت :حدود شــش تا  ۱۰درصد
زنانی که در ســنین باروری یعنی
 ۱۶تا ۴۰ســال قرار دارند ،درگیر
این بیماری میشــوند .شایعترین
عالمــت ابتــا بــه آندومتریوز،
دردهای لگنی ،دردهــای حین قاعدگی با عالئم
گوارشی مانند اسهال ،یبوست ،دفع دردناک ادرار،
چسبندگیهای لگنی و کاهش ذخیره تخمدانی
است که میتواند در نهایت به ناباروری منجر شود.
به گزارش ایســنا ،دکتر عاطفه گرگین با اشاره به
عود پذیر بودن بیماری آندومتریوز ،ادامه داد :این
عودپذیری از آن جهت است که این بیماری زمینه
ژنتیکی داشــته و به همین دلیل باعث میشود
بیماری در معرض عود قرار گیرد .به همین دلیل
توصیه جدی ما به بیماران این اســت که به طور
مداوم تحت درمان و پیگیری قرار گیرند.وی با بیان
اینکه علت ابتال به این بیماری همچنان ناشناخته
است ،افزود :آندومتریوز عالوه بر کیست تخمدان
میتواند سبب ایجاد ضایعات عمقی بر روی لگن،
مثانه ،آســیب به کلیه و چسبندگی لوله رحمی

نکته

شود.وی ریسک بدخیمی کیست
تخمــدان در آندومتریوز را پایین
دانست و اظهار کرد :البته تشخیص
قطعی بدخیمی با آزمایش پاتولوژی
صورت میگیرد ،اما به طور کلی در
یــک تا دو درصد مــوارد میتواند
بدخیم بوده و منجر به سرطان شود.
گرگین ادامه داد :در دختران نوجوان و خانمهایی
که در سنین باروری قرار دارند ،باید دردهای حین
قاعدگی جدی گرفته شــود .اگر این دردها باعث
اختــال جدی در زندگی آنها شــود و مجبور به
مراجعه به بیمارستان باشند یا با خوردن قرصهای
مسکن زیاد دردشان التیام پیدا کند ،احتمال وجود
آندومتریوز وجود دارد.وی با بیان اینکه ممکن است
این دردها سالیان سال عادی تلقی شوند و پیگیری
نســبت به آن وجود نداشته باشد ،گفت :البته در
مواردی نیز تشخیص دیر هنگام به بیماری دامن
میزند.وی با اشــاره به اینکه بیش از  ۷۰۰ژن در
بروز آندومتریوز دخالت دارند ،تصریح کرد :حدود
 ۳۰تا  ۵۰درصد زنان مبتال به آندومتریوز میتوانند
به ناباروری دچار شــوند؛ چرا که در طی بیماری
ذخیره تخمدانی آنها کاهش یافته است.

«پیر چشمی» چیست؟

فوق تخصص چشم پزشکی گفت" :پیر چشمی"،
پدیده فیزیولوژیک اســت که حداقل از سن 35
ســالگی شروع شده و تا  45یا  50سالگی ایجاد
میشــود.به گزارش فارس،حســین محمدربیع
ادامه داد :تقریبا همه افراد در  40سالگی به دلیل
تغییراتی که در عدسی چشمشان اتفاق میافتد،

قدرت تطابق آنها کم میشــود و برای همین از
فاصله  40تا  50سانتی متری که همیشه قادر به
دیدن بودند ،دیگر توانایی دیدن کامل را ندارند.
وی اضافه کرد :در چنین مــواردی فرد مجبور
اســت عینک بزند و هر چهار تا پنج سال یکبار
نیز نمره این عینک تغییر و افزایش پیدا میکند.

تازهها

چرا پس از گریه کردن احساس بهتری داریم؟

این گفته رایج که گریه کردن مفید و تصفیه کننده
اســت در واقــع موضــوع بحث زیــادی در بین
پژوهشگران در زمینه احساســات بوده است .به
گزارش ســامت نیوز،تحقیقی که در دانشــگاه
فلوریدای جنوبی روی یادداشــتهای روزانه افراد
انجام شده مشخص کرد که افراد معموال روزهای
قبــل و بعد از یک گریه احســاس غمگینی می
کنند.مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از فیلمهای
غمانگیزنیزنشاندادکهبیشترافراددرواقعبالفاصله
پس از گریه کردن احســاس بدتری داشتند .اما

تحقیق تازه ای در هلند نشــان داد که تاثیر مفید
گریه پس از  20دقیقه نمایان می شود.علت دقیق
اینکه گریه کردن ممکن است مفید باشد ،همچنان
ناشناخته اســت هر چند دالیلی مطرح شده که
ممکن است گریه کردن ،ما را وادار کند به دنبال
فعالیتهای روحیه بخش باشیم؛ ممکن است باعث
تحریــک تغییرات فیزیولوژیک شــود که به آرام
شــدن ما کمک می کند و البته روشن است که
گریه کردن می تواند عشق و حمایت دیگران را به
سوی ما جلب کند.

آناناس

کلم
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آناناس حاوی آنزیمی به نام "بروملین" اســت که منجر به کاهش التهاب روده و افزایش عملکرد
سیستم ایمنی بدن می شود .اضافه کردن آناناس به رژیم غذایی ،گامی سالم برای بهبود فرایند هضم
مواد غذایی است و فواید بسیاری را برای سالمتی افراد در پی خواهد داشت.

کلم سرشار از فیتواتویتینها و آنتی اکسیدانها است که در برابر آسیبهای سلولی از بدن محافظت
می کند .کلم همچنین سرشار از اسیدهای آمینه و ویتامینها است .مصرف این سبزی به تقویت
سالمت استخوانها کمک می کند و بهبود دهنده سیستم گوارشی است.

خوردنیهاییبرایدوری ازالتهاب
3

قارچ

8

قارچ خاصیت ضد میکروبی ،ضد ویروسی ،و
ضد التهابی دارد و به بهبود سیستم ایمنی بدن
وکاهشالتهابکمکمیکند.قارچهمچنین
حاوی پلی ســاکاریدهای زنجیــره ای به نام
بتاگلوتاناستکهسیستمایمنیبدنراتقویت
میکند.قارچمنبعخوبیازپروتئیناست.

ماهی قزل آال

ماهی قزل آال  ،بهترین منبع اسیدهای چرب
امگا  3بوده و به مبارزه با التهاب ،کاهش خطر
ابتال به بیماریهای مزمن و بهبود ســامت
روان کمک می کند .ماهی قزل آال منبع عالی
پروتئین است و ویتامینهایی مانند ویتامین
دی ،ب  ،3ب  12را در خود جای داده است.

 1اگرچه درمانهای معمول التهاب شامل داروهای کاهش دهنده التهاب و کنترل کننده درد
است ،اما شــاید این داروها منجر به تورم و زخم معده شده و گاهی در طوالنی مدت باعث
مشکالت کلیوی شود .به گزارش آوای سالمت ،پس یکی از قدرتمندترین ابزار مبارزه با التهاب
مزمن نه داروخانه بلکه مواد غذایی است .انتخاب مواد غذایی مناسب ،شما را قادر به کاهش
خطر ابتال به بسیاری از بیماریها می کند  ،آن هم با کم کردن روند التهابی بدن:
4

زغال اخته

این میوه ترش مزه دارای خاصیتهای شگفت
انگیز بسیاری است .درختچه آن حدود 300
سالعمرمیکند.زغالاختهحاویویتامینهای
ای ،آ و سی بوده و آنتی اکسیدانهای موجود
در آن خاصیت ضد التهابی دارد".آنتوسیانین"
موجوددرزغالاختهنوعیآنتیاکسیداناست.

دانشیار دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با اشاره
به اینکه فیســتول رگهای خون رســان قلب
میتواند در بزرگســاالن تنگی نفس ،درد قفسه
سینه و عالئمی شبیه سکته قلبی را ایجاد کند،
گفت :امروزه با استفاده از روشهای غیر جراحی
و اینترونشــن میتوان این بیماران را با موفقیت
باال در کشــور درمان کــرد .به گــزارش مهر،
عطا فیروزی ،اظهارداشــت :فیستول رگهای
خونرســان قلــب در کودکان میتواند ســبب
نارســایی قلب و در بزرگساالن درد قفسه سینه،
تنگی نفس را به همراه داشته باشد وعالئم سکته

5

روغن زیتون

تحقیقات محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشان
داده که یک ماده شیمیایی در روغن زیتون
به نام "اولئوکانتال" منجــر به مهار آنزیم
التهابی شده و درســت مانند" ایبوپروفن"
عمل می کند" .اولئوکانتال" همچنین خطر
ابتال به بیماریهایی ماننــد آلزایمر را نیز
کاهش می دهد.

خار پاشنه یکی از رایجترین علل درد پاشنه پا است
که به علت التهاب ربــاط کف پا به وجود می آید.
ی ضخیمی در کف پا ســت که
این رباط ،نوار بافت 
از ابتدا تا انتهای کف پا کشــیده شده و استخوان
پاشــنه را به پنجه و انگشــتان وصل میکند .به
گزارش ایرنا ،در اثر التهاب فاسیای کف پا و طوالنی
شدن التهاب ،سلولهای استخوانساز به این ناحیه
فرستاده میشوند ،این سلولها تشکیل استخوان
میدهند و نتیجه نهایی آن ،به وجود آمدن استخوان
درون رباط یا چســبیده به استخوان پاشنه است.
این شکلگیریهای اســتخوانی را «خار پاشنه»
میگویند.بیماران دارای خار پاشنه عموما از دردی

شکالت تیره خواص بسیاری برای سالمتی
دارد و حاوی مواد شیمیایی برای کمک به
مبارزه با التهاب اســت .مطالعات محققان
ایتالیایی نشان میدهد که مصرف شکالت
تیره می تواند در کاهــش التهاباتی که به
ی شود ،
بیماریهای قلبی  -عروقی منجر م 
موثر باشد.

برنج قهوه ای به همــراه دیگر غالت کامل
برای مبارزه با درد ناشــی از ســندرم روده
تحریک پذیر مفید هستند .غالت سبوس دار
منبع منیزیم است و منجر به بهبود وضعیت
عروق خونی می شوند .مصرف این برنج از
افزایش وزن که عامل بروز التهاب اســت،
پیشگیری می کند.

انجام روشهای غیر جراحی فیستول رگهای خون رسان در کشور

قلبی را تقلید کند البته مشــکل چندان شــایع
نیســت ولی اختاللهای زیادی را می تواند به
همراه داشته باشد.وی ادامه داد :در گذشته تنها
روش درمانی برای افرادی که مبتال به فیستول
رگهای خون رسان قلب بودند ،جراحی باز بود
که این جراحی کمخطر نبود ولی در ســالهای
اخیر روش اینترونشــن و غیــر جراحی در این
زمینه استفاده می شود.فیروزی با اشاره به اینکه
در کشور ما تجربههای بسیار خوبی در روشهای

کمک به بیماران روانی با تحریک الکتریکی مغز
نتایــج مطالعات جدید پژوهشــگران نشــان
داد که بــا تحریک الکتریکی مغــز میتوان به
مبتالیان به بیماریهای حــاد روانی در تمرکز
بر فعالیتهای شــناختی کمک کرد.به گزارش
ایرنا ،نتایج پژوهشهای انجام شــده نشان داده
اســت که تمرکز برای مدت زمانهای طوالنی،
تمایز قائل شدن بین دو چیز متفاوت و پردازش
اطالعات میتواند برای مبتالیان به بیماریهای
روانی چالشبرانگیز باشــد.حال پژوهشگران در
مطالعه جدیدی دریافتند که با استفاده از روش
تحریک الکتریکی مغز به این بیماران در انجام
فعالیتهایــی از این دســت کمک کرد .نیکول
پروونزا مولف ارشــد این پژوهش و همکارانش
دریافتند که تحریک الکتریکی مغز بیماران روانی
میتواند فرآیند تجزیه و تحلیل امور دشــوار را
در آنها تسهیل کند.پروونزا میگوید :با استفاده
از سیگنالهای عصبی مشابهی که میتوانند به
تحریک عمقی مغز منجر شوند ،نشان دادیم که
ممکن است آن حالتهای روانی را که احتمال
دارد به کنترل حلقهبسته جواب دهند ،شناسایی
کرد( ».کنترل حلقه بسته ،سیستمی است که در
آن سیگنال خروجی بر عمل کنترل اثر مستقیم
دارد)وی میافزاید« :اگرچه برای تعمیم یافتههای
به دســت آمده از این مطالعات به موقعیتهای
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شکالتتیره
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برنج قهوه ای

واقعــی به پژوهشهای بیشــتر در این باره نیاز
اســت ،امید داریم که این مطالعه در نهایت به
طراحی و ساخت درمانهای کارآمدتر مبتنی بر
تحریک مغزی در مبتالیان به بیماریهای روانی
کمک کند».از آن جا که عمل تمرکز میتواند در
بخشهای مختلف مغز انجام شود ،پژوهشگران
ناچار بودند کل مغز را مورد بررســی قرار دهند.
هدف آنها کشف این بود که فعالیت یک بخش
از مغز چه ارتباطی با بخش دیگر دارد.آلیک ویچ
از دیگر مولفان ارشد این پژوهش در اینباره می
گویــد «:کار یک محرک ،از بین بردن عالئم در
بیمار نیســت بلکه کمک به بیمار در مدیریت
عالئمش است .تحریک الکتریکی مغز قدرت این
کار را به بیمــاران برگردانده و در صورت نیاز به
آنها در این راه یاری میدهد».

غیرجراحی و اینترونشن عروق قلب وجود دارد،
گفت :در بیســت و یکمین کنگــره بین المللی
تازههای قلب و عروق ،جدیدترین دستاوردها در
این زمینه مورد بحــث و گفتگو قرار میگیرد و
پزشــکان و متخصصان تجربیات خود را در این
زمینه به اشــتراک میگذارند تعدادی بیمار که
وضعیت آنها نیز پیچیده بوده شرایطشان مطرح
و همکاران نظرات خــود را تبادل می کنند.وی
گفت :هرچند که مشــکل فیســتول رگهای

کاربرد لیزر در درمانهای دندانپزشکی
دبیر علمی دومین کنگره دندانپزشکی نقشجهان
در آســتانه برگزاری این کنگره گفــت :امروزه
استفاده از لیزرکاربردهای متنوعی در درمانهای
دندانپزشکی دارد و استفاده از این روش میتواند
ســبب کاهش درد والتیام سریعتر پس ازدرمان
شود.به گزارش مهر ،میثم مهابادی افزود :از لیزر
میتوان جهت پیشــگیری از پوسیدگی دندانی
استفاده نمود که مقاومت به پوسیدگی از طریق
ذوب کریســتال مینایی در شــیار دندان ایجاد
میشود و این مسئله کاهش نفوذپذیری میکروب
به دندان و مقاومت در مقابل پوسیدگی را به همراه
خواهد داشــت .همچنین با فرآیندی ســاده در
پیشگیری از پوسیدگی دندانی می توان اقدامات
موثر را با استفاده از لیزر انجام داد.وی ادامه داد:
همچنین با اســتفاده از لیزرمیتوان در تسریع
ســفید کردن دندانها اقدام کــرد و تحقیقات
زیــادی در مورد لیزر جهت تــراش دندانها به
جای توربین پرسرعت انجام گرفته که میتواند در
آینده منجر به ارائه روش کاربردی تراش دندان
بدون نیاز به بیحســی و تحمل صدای ناشی از
توربین دندانپزشکی شود.وی اظهارداشت :اگر چه
استفاده از لیزر میتواند زمان بر و پرهزینه باشد
ولی به طور کلی استفاده از لیزر در دندانپزشکی

دوستی خارپاشنه با افراد چاق

خنجری و تیز رنج میبرند که معموال صبحها هنگام
برداشتن نخستین گامها و شــروع راه رفتن ،بروز
می کند .درد «خار پاشنه» با گرم شدن پا کاهش
مییابد ،اما پس از ایستادن طوالنی مدت یا تغییر
حالت از وضعیت نشســته به ایستاده مجددا ً عود
میکند.خارپاشنه در میان دوندگان و اشخاص دارای
اضافه وزن شیوع بیشتری دارد ،پوشیدن کفشهایی
که پا را به اندازه کافی حمایت نمیکنند یا پوشیدن
کفش پاشــنه بلند نیز خطر ابتال به خار پاشنه پا
را افزایش میدهــد .وزن باال ،دویدنهای طوالنی،

خونرسان قلب شیوع باالیی ندارد ولی افراد در
سنین جوانی و پایین را میتواند درگیر کند که
اگر درمان خوبی صورت گیرد بیمار عمر طبیعی
خواهد داشــت.فیروزی خاطر نشان کرد :امروزه
استفاده از روشهای غیرجراحی غالباً با موفقیت
همراه بــوده و احتمال مرگ و میرها در بیماران
بســیار کمتــر از روشهای جراحی باز اســت.
بیســت و یکمین کنگره تازههای قلب و عروق
 ۲۹مرداد تا  ۱شهریور برگزار خواهد شد.

کفــش ناراحت و کفی کفش ســفت ،بی حرکت
ایســتادنهای مکرر و طوالنی ،صافــی کف پا یا
کم عمق بودن پا یا وجود ناهنجاریهای دیگر در پا،
نرم نبودن بافت زیر پاشنه به اندازه کافی ،مخصوصا
درافرادسالمندبهعلتازبینرفتنچربیپا،فشارهای
مکرر بر پا ،آســیب دیدگی پا و دیابت از علل خار
پاشنه است.درد خار پاشنه ،از ناحیه پاشنه شروع
و به سمت ناحیه کمان پا منتقل می شود ،اگرچه
ممکن است فقط در ناحیه کمانی پا احساس شود.
درد کف پا هنگام اولین ایســتادن بعد از یک دوره

مزایای مختلفی دارد .به طور مثال با استفاده از این
روش میتوان کاهش حساسیت دندانی را شاهد
باشیم همچنین برداشت بدرنگیهای لثه جهت
زیبایی بیشــتر و حتی درمان آفتهای دهانی از
دیگر کاربردهای لیزر در دندانپزشکی است.وی
تاکید کرد :لیزر در جراحیهای دندانپزشکی نیز
بسیار کاربرد دارد و هر چند که قیمت دستگاهها
هنوز بسیار باال است ولی استفاده از این روش در
جراحی لثه آسیب کمتر به لثه و ترمیم سریعتر
آن را به همراه خواهد داشت ،همچنین استفاده
از بی حســی کمتر و کاهش درد و خونریزی از
مزایــای دیگر لیزر در دندانپزشــکی به شــمار
می رود.وی خاطرنشــان کــرد :در صورت عدم
آشنایی کامل دندانپزشک با لیزر میتواند آسیب
به عصب دندان ،ســوختگی لثه و حتی عوارض
شــدیدتر را برای بیمار ب ه همراه داشــته باشد
لذا آشــنایی کامل دندانپزشکان در این زمینه
حائزاهمیتاستالبتهدورههایمتنوعآموزشیدر
حال حاضر در سطح کشور برگزار میشود و مراکز
متعدد درمانی جهت درمانهای دندانپزشــکی
ازلیزراستفادهمیکنند.دومینکنگرهدندانپزشکی
نقش جهــان  ۳۰مــرداد تا اول شــهریور ۹۸
در اصفهان برگزار میشود.
اســتراحت (مثال خواب شبانه) شدیدتر می شود،
بسیاری از افرادی که دچار مشکل خار پاشنه هستند
در اول صبح بعد از خواب با اولین قدم روی زمین،
در ناحیه کف پا احساس درد می کنند ،بعد از چند
دقیقه پیاده روی درد این ناحیه کمتر می شود و به
صورت کامل ازبین می رود ،اما امکان بازگشت درد با
پیاده روی و ایستادنهای طوالنی مدت وجود دارد.
در مراحل اولیه خار پاشنه و کف پا ،درد معموال به
وسیله استراحت و بی حرکتی پا به سرعت کاهش
می یابد اما هنگامی که این عارضه پیشــرفت کرد
زمان بیشــتری نیاز است تا درد کاهش یابد .برای
بهبود بیماری باید به پزشک مراجعه کرد.

