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گزارش

آفتاب یزد -گروه زندگی :زمانی که خود را برای شرکت در یک
رویداد بزرگ یا میهمانی آماده میکنید ،احتماال مایل هستید که
همه چیز درباره شما بهترین باشد و در این میان زیباسازی پوست
را نیز در شمار اولویتها قرار میدهید .شما میتوانید لباسی کامال
مناس��ب ،کفشهایی خیرهکننده و مدل مویی زیبا داشته باشید؛
اما اگر پوست شما به اندازه کافی زیبا نباشد ،همه اینها کمرنگ و
بیجلوه خواهند بود و همچنین سال هاست که به تاخیر انداختن
روند پیری پوس��ت و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن
ایجاد میش��ود از مهمترین دغدغهها برای پزشکان و متخصصان
زیبایی است لذا افراد بسیاری به استفاده از شیوههای جوانسازی
پوست رو آوردهاند که یکی از روشهای بیخطر و پرکاربرد ،روش
ساب سیژن است لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد دراینباره
با دکتر حمید وحیدی،متخصص پوست ومو گفتگوکرده است.
وی در اینباره میگوید :س��اب سیژن یک روش جراحی کوچک
برای درمان اس��کار و چین و چروک پوست است .این جراحی در
سطح زیر جلدی اعمال میشود.
دکتر وحیدی اظهار کرد :عمل ساب سیژن با استفاده از سوزنهای
مخصوص و ظریف صورت میگیرد .قس��مت تیز سوزن یا کانول
برای از بین بردن باندهای فیبروتیک که اسکار را به سمت پایین
میکشد استفاده میشود و پس از آزادسازی باندهای فیبروتیک
و جانش��ین ش��دن رش��تههای کالژن که بعد از ترمیم زخمهای
زیر جلدی صورت میگیرد بهبود اسکار صورت میگیرد.
این متخصص پوست ومو با بیان این نکته که "عمل ساب سیژن
به راحتی قابل تحمل و به صورت سرپایی انجام میشود" ،مطرح
کرد :تصمیم برای انجام عمل ساب سیژن بستگی به نوع و تایپ
پوستی و توقعات بیمار و تجربه و تخصص پزشک دارد.
وی توضیح داد :عمل ساب سیژن برای درمان مشکالتی از قبیل
اسکارهایی که فرو رفته هستند مانند اسکار آکنه و آبله مرغان و
حادثه ،اسکارهای ناشی از گرافتهای جراحی ،سلولیتهای ناحیه
ران و انواع مختلف اسکار آکنه غیر از اسکارهای مثلثی شبیه یخ
شکن ،استفاده میشود.
دکت��ر وحیدی در پاس��خ به ای��ن نکته که "چه کس��انی کاندید
مناس��بی برای انجام عمل س��اب سیژن نیس��تند " ،توضیح داد:
بیماران با سابقه تشکیل کلویید که اصطالحا به آن گوشت اضافه
گفته میشود و افرادی که طی یکسال قبل از داروی خوراکی ایزو
ترتینویین اس��تفاده کردند و کسانی که مشکالت انعقادی خون
دارن��د و مبتالیان به بیماری عفونی میکروبی و ویروس��ی ناحیه
عمل ،کاندیدا مناسبی برای انجام عمل ساب سیژن نیستند.
ای��ن متخص��ص پوس��ت وم��و در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که
"عمل ساب سیژن چگونه انجام میشود " ،عنوان کرد :جهت انجام
عمل ساب س��یژن ،موضع مورد نظر از جرم و مواد آرایشی تمیز
میش��ود و سپس حدود اسکار با قلم جراحی مشخص میشود و
نور محیط برای انجام عمل تقویت میشود.
وی افزود :از یک س��وزن نوکورمخصوص برای این کار اس��تفاده
میشود و قبل از انجام موضع با لیدوکایین و یا محلولهای دیگر
بیحس میشود و سپس سوزن در موازات پوست حرکت میکند
به شکلی که نوک تیز آن به سمت باال باشد و در حین جدا کردن
باندهای فیبرو زیر پوستی صداهایی شبیه به تق تق از الیه عمقی
شنیده میش��ود.کانول یا سوزن به ش��کل پروانه پنکهای در زیر
پوس��ت جلو وعقب میرود و بافت اطراف برای جلوگیری از ایجاد
هماتوم فشرده میشوند وبعد از انجام کار به مدت چند دقیقه بافت
به صورت دستی تحت فشار قرار میگیرد.
> پس از انجام ساب سیژن از کیسه یخ روی موضع استفاده میشود

دکتر وحیدی ادامه داد که پس از انجام ساب سیژن از کیسه یخ
روی موضع استفاده میشود و انجام آرایش مشکلی ندارد و برخی
از پزش��کان از آنتی بیوتیک و ضد التهابها برای بیمار اس��تفاده
میکنند.
این متخصص پوس��ت ومو با بیان این نکته که "یکی ازاشتباهات
ش��ایع این است که عمل ساب سیژن در عمق پوست انجام گیرد
که از انجام این کار باید خودداری کرد" ،بیان کرد :تعداد و شدت
س��اب سیژن در جلس��ه اول باید به نواحی محدود شودکه پاسخ
پوستی بیمار قابل تست ش��ود مخصوصا زمانیکه بیمار استعداد
پیدایش کلویید یا گوشت اضافه داشته باشد.
وی تشریح کرد :به طور کلی سه تا شش جلسه درمان به وسیله
عمل ساب سیژن به فواصل حداقل یک ماه نیاز است البته تعداد
و ش��دت ساب س��یژن در هر بیماری فرق میکند و بسته به نوع
ضایعه و جنس پوس��ت و ش��دت و جایگاه ضایعه و شدت درمان
فرق میکند.
دکتر وحیدی در پایان گفت :عمل ساب سیژن نیز مانند عملهای
دیگ��ر دارای برخی عوارض مانند ب��روز هماتوم بخاطر نوع عمل
و خونری��زی مختصر ،درد و حساس��یت مختصر ،احتمال کلویید
بی��ن پنج تا ده درص��د در نو احی مثل دور چش��م و ناحیه اخم
و گوش��ههای دهان و باالی لب وجود دارد و به ش��کل پاپولهای
جوش��ی یا دانههای چرکی خود را نش��ان میدهند ،ایجاد لک به
صورت موقت که لزوم اس��تفاده از ضد آفتاب را ایجاب میکند و
صدم��ه به اعصاب و عروق خونی مخصوصا در ناحیه تحت فکی و
نواحی اطراف گوش.

زندگی

آفتاب یزد -گروه زندگی :شاید در طول روز به این حالت دچار شده باشید که
در ناحیه زانو یا دس��تهایتان احساس خستگی و سستی کنید که باید گفت در
صورت مداوم بودن شاید نشانهای از ابتال به یک بیماری مفصلی باشد .باید بدانید
رماتیس��م مفصلی ،بیماری است که در ابتدا نشانههای کوچکی از درد در نواحی
دس��ت یا پ��ا و مفاصل دارد اما به مرور زمان ای��ن درد جزئی به معضلی بزرگتر
تبدیل میشود .رماتیسم مفصلی یکی از بیماریهای مفصلی میباشد که ممکن
است به صورت سیستمیک و مزمن باشد و تمایل به درگیر کردن مفاصل را دارد.
بدون درمان بیماری رماتیس��م مفصلی میتواند به یک عارضه مزمن و فلجکننده
تبدیل ش��ود و کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع
آفت��اب یزد دراین باره با دکتر احمدرضا جمش��یدی ،فوق تخصص رماتولوژی و
دکتر محمد باقر اولیا ،فوق تخصص رماتولوژی و دکتر رضا شیاری ،فوق تخصص
رماتولوژی اطفال گفتگو کرده اس��ت .درابتدا دکترجمشیدی دراینباره میگوید:
بیماری رماتیس��م مفصلی یا در اصطالح آرتری��ت رماتویید در میان بیماریهای
رماتیسمی تقریبا جزو شایعترین بیماریهای التهابی رماتیسمی است.
وی خاطرنش��ان کرد :علت اصلی بیماری رماتیسم مفصلی موضوع ژنتیکی است.
درحقیقت در زمین ه ژنتیکی سیستم ایمنی بدن نسبت به محرکهای خاصی که
از محیط میگیرد پاسخ نامناسب میدهد .این فوق تخصص رماتولوژی میگوید:
سیس��تم ایمنی ب��هطور خودکارعلی��ه عوامل خارجی واکنش نش��ان میدهد و
میکروب ،ویروس و نظیر این عوامل خارجی را از بدن دفع میکند ،در مورد بیماران
رماتیسمی سیستم بدنی آنها دچار نقصی میشود که نمیتواند عوامل خارجی را
بهخوبی تشخیص دهد .وی ادامه داد :وقتی عوامل خارجی مثل ویروس و میکروب
حتی استرس یا هر عامل دیگری وارد بدن فرد مبتال به رماتیسم مفصلی میشوند،
سیس��تم ایمنی بهطور طبیعی میخواهد به چنین عواملی واکنش نشان دهد اما
بهطور همزمان به یکسری عوامل خودی که بهطور مشخص در بیماری رماتیسم
مفصلی مزمن بافتهای مفاصل هستند برخورد میکند و برای آنها ایجاد مشکل
میکند.دکترجمشیدی اظهار داش��ت :به طور کلی بیماریهای رماتیسمی را به
دو دسته میتوان تقسیم کرد که عبارتند از بیماریهای مکانیکی و بیماریهای
التهاب��ی .در مورد بیماری مکانیکی ناراحتیهایی مث��ل آرتروز ،کمردرد و چنین
نمونههایی در این دسته نام برده میشوند و رماتیسم مفصلی یا آرتریت رماتویید
نیز س��ر دس��ته بیماری التهابی قرار دارند.این فوق تخصص رماتولوژی بیان کرد:
طبق آمار به دست آمده شیوع بیماری رماتیسم مفصلی در دنیا حدود یک درصد
کل جمعیت اعالم ش��ده و بر اس��اس مطالعاتی که در مرکز تحقیقات رماتولوژی
دانشگاه علومپزشکی تهران انجام شده شیوع این بیماری در ایران  ۳۵درصد است
که تقریبا نسبت به آمار در کل دنیا در رده پایینترین قرار داریم.
> رماتیسم مفصلی یک بیماری پیشرونده است

وی توضیح داد که رماتیس��م مفصلی یک بیماری پیشرونده اس��ت که معموالً
مفاص��ل دو طرف بدن را به ص��ورت متقارن درگیر و عملکرد آنها را مختل کرده
و ایجاد درد میکند .دکترجمش��یدی میگوید :درمبتالیان به بیماریرماتیس��م
مفصلی عالیم بدین صورت اس��ت که ابتدا درد و تورم در مفاصل کوچک ش��روع
میشود .این درد در مفاصل کوچک شامل مفاصل بینانگشتی مچ ،دست ،آرنج و
انگشتان پا شروع میشود و به تدریج میتواند به تمام بدن گسترش پیدا کند و در
نتیجه باعث تورم و درد در این نواحی شود و به کمر ،لگن و زانو نیز سرایت پیدا
میکند .این فوق تخص��ص رماتولوژی ادامه داد یکی دیگراز خصوصیات بیماری
رماتیس��م مفصلی این است که فرد با خشکی صبحگاهی و احساس درد روب ه رو
ش��ده؛ یعنی وقتی بیمار از خواب بیدار میش��ود نمیتواند به راحتی مفاصلش را
تکان دهد و احساس سفتی و خشکی شدید در این نواحی میکند که ممکن است
تا یک ساعت بعد هم طول بکشد .معموال بیماران به همراه این بیماری احساس
ضعف و خس��تگی و همچنین دردهای عضالنی ه��م میکنند.وی افزود :افراد در
صورت بروز چنین عالیمی باید به متخصص رماتولوژی یا حداقل متخصص داخلی
مراجعه کنند و با توجه به تش��خیص آنها از داروهای موردنیاز استفاده کنند تا از
پیشرفت بیماری جلوگیری شود.دکترجمشیدی ابراز کرد :شایعترین سن شیوع
بیماری رماتیسم مفصلی دوره جوانی تا میانسالی است ،اما باید به این نکته مهم
نیز اش��اره کنیم که رماتیسم مفصلی حتی در بین کودکان هم اتفاق میافتد که
آن را رماتیسم مفصلی نوجوانان مینامیم که معموال در افراد بسیار جوان و حتی
کودکان نیز دیده میش��ود .البته به طور کلی در همه س��نین رماتیسم مفصلی
دیده میشود.
ای��ن فوق تخصص رماتولوژی ب��ا بیان این نکته که " بهتری��ن راه برای خاموش
نگه داش��تن بیماری رماتیس��م مفصلی و عالیم عود آن ،مص��رف منظم و مداوم
داروها است" ،عنوان کرد :داروهای مختلفی در این زمینه تجویز میشود .داروهای

= پس از انجام س��اب سیژن از کیسه یخ روی
موضع اس��تفاده میشود و انجام آرایش مشکلی
ن��دارد و برخی از پزش��کان از آنت��ی بیوتیک و
ضد التهابها برای بیمار استفاده میکنند

میکنند که کیفیت زندگی خود را تغییر داده و مشکالت خواب ،تغذیه و همچنین
شرایط فیزیکی بدن را تغییر دهند .دکتر اولیا ادامه داد :نهایتاً پزشکان برای درمان
بیماری رماتیس��م از درمان دارویی استفاده میکنند .این داروها در جهت تنظیم
سیس��تم ایمنی است که متاس��فانه برخی افراد گمان میکنند این داروها جهت
س��رکوب سیس��تم ایمنی به کار میرود در حالی که این موضوع به هیچ عنوان
صحیح نیست و تایید نمیشود .وی گفت :درمان زود هنگام این بیماری اهمیت
بس��یاری دارد زیرا پیشرفت رماتیسم ،عوارض بیشتری بدن را فرا گرفته و درصد
تخریب مفاصل بیشتر میشود که درمان آن غیر قابل بازگشت است.
>بیماریهای رماتیسمی در کشورهای در حال پیشرفته بسیار شایع است

= دکتر جمش��یدی :سیس��تم ایمنی بهطور خودکارعلیه عوامل
خارجی واکنش نش��ان میده��د و میکروب ،وی��روس و نظیر این
عوامل خارجی را از بدن دفع میکند ،در مورد بیماران رماتیس��می
سیستم بدنی آنها دچار نقصی میشود که نمیتواند عوامل خارجی
را بهخوبی تشخیص دهد
=دکتر اولیا :هر چند که علت اصلی ابتال به رماتیسم موضوعات
ژنتیکی است ولی عوامل محیطی دیگر در زندگی مانند استرسهای
اجتماعی ،نامناس��ب ب��ودن تغذیه ،اس��تعمال دخانیات و ش��رایط
نامناسب فیزیکی کار سبب تشدید و بروز این بیماری خواهد شد
=دکتر شیاری :علل واقعی ابتالی رماتیسم مفصلی کودکان هنوز
ناشناخته اس��ت اما نقش برخی ویروسها را در ایجاد این بیماری
مطرح ش��ده اس��ت و گاهی اوقات میتواند متعاقب واکسیناسیون
اتفاق بیفتد ،زیرا جزو عوارض نادر آن اس��ت .گاهی ممکن اس��ت
عفونته��ای باکتریایی را به عنوان عامل ابت�لا مطرح کنند اما آن
چی��زی که به عن��وان یک اص��ل اجتن��اب ناپذیر اس��ت ،دخالت
زمینههای ژنتیکی در ابتال به این بیماری است
تنظیمکننده سیستم ایمنی یکی از داروهایی هستند که برای رماتیسم مفصلی به
کار میرود .وی اضافه کرد :یکی از این داروها هیدروکس��یدکلروکین یا کلروکین
ن��ام دارد و در برخ��ی موارد اس��تفاده از کورتون به میزان و دوز پایین پیش��نهاد
میش��ود و در کنار آن داروهای دیگری مثل پتروتکلس��اد نیز توصیه میشود که
برای بیماران رماتیس��م مفصلی نیز در دزهای خیل��ی پایین و به صورت مصرف
هفتگی تجویز میشود .دکترجمشیدی بیان کرد که به طور کلی بیماری رماتیسم
مفصلی ،بیماریای اس��ت که باید به آن توجه بس��یاری ش��ود زی��را در صورت
عدم درمان باعث تخریب و تغییر ش��کل خاص میش��ود؛ بنابراین درمان در این
نوع بیماری از اهمیت ویژهای برخوردار است و احتمال اینکه فرد تا آخر عمر دارو
مصرف کند وجود دارد.
این متخصص گف��ت :قطع ناگهانی درمان بیماری رماتیس��م مفصلی باعث عود
بیماری و پیشرفت آن شده و در نتیجه درمان بیماری نیز سنگینتر میشود.
> درد مفاصل از نشانههای اصلی ابتال به رماتیسم است

در ادام��ه نیز دکتر اولیا خاطرنش��ان ک��رد :دو دلیل عمده مراجع��ه بیماران به
متخصصان رماتولوژی بیماری رماتیس��م و آرتروز اس��ت بدین صورت که حدود
 ۶۰تا  ۷۰درصد بیماران به علت بیماری رماتیسم ،بین  ۱۰تا  ۲۰درصد به دلیل
مشکل آرتروز و بقیه بیماران به دلیل مشکالت متفرقه به متخصصان رماتولوژی
مراجعه میکنند .وی بیان کرد :هر چند که علت اصلی ابتال به رماتیسم موضوعات
ژنتیکی اس��ت ولی عوامل محیطی دیگر در زندگی مانند استرسهای اجتماعی،
نامناس��ب بودن تغذیه ،اس��تعمال دخانیات و شرایط نامناسب فیزیکی کار سبب
تشدید و بروز این بیماری خواهد شد.این فوق تخصص رماتولوژی توضیح داد :درد
در مفاصل در نقاط مختلف بدن از نش��انههای اصلی ابتال به رماتیس��م است ولی
این بیماری میتواند با اشکال دیگر ،همچون بروز تب ،تظاهرات گوارشی ،ریوی،
پوستی و نورولوژی هم همراه باشد که متخصصین و همکاران پزشک رماتولوژی
با بررسی وضعیت بیمار و ویزیت آن میتوانند در جهت کمک به بیمار و درمانش
اقدام الزم را انجام دهند.وی در پاسخ به این پرسش که " راههای درمان بیماری
رماتیسم چیست " ،میگوید :بس��ته به نوع بیماری رماتیسم ،درمان آن متفاوت
خواهد بود ولی اصوالً پزشکان از درمان غیر دارویی استفاده کرده و به بیمار توصیه

|

یک درصد از مبتالیان به کرونا دچار التهاب مفصلی و ورم مفاصل میشوند

متخص�ص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی گفت :عوارض کرونا خیلی زیاد اس�ت و ح�دود  ۱۵درصد از مبتالیان به این بیماری دچار دردهای مفصلی
میش�وند که بعد از بیماری ادامه مییابد.دکتر"سیدمحمد حس�ینیان" در گفتگو با ایسنا افزود :یک درصد از مبتالیان به کرونا دچار التهاب مفصلی و
ورم مفاصل میشوند که با توجه به شیوع باالی بیماری در جامعه ،یک درصد نیز عدد باالیی را شامل میشود.حسینیان تصریح کرد :یکی از موضوعات
چالش برانگیز این است که عوارض یکسری از آنتی بیوتیک ها ،التهاب تاندون ،دردهای مفصلی و عضالنی است و یکسری داروهای گیاهی و شیمیایی دیگر
در این قضیه نقش دارند اما خیلی بررسی نشده است.این متخصص داخلی بیان کرد :درد مفصلی به تنهایی از عالئم کرونا به حساب نمیآید و معموال درد
در مفاصل مختلف پراکنده و دیگر عالئم بیماری وجود خواهد داشت.این فوق تخصص روماتولوژی با اشاره به اینکه سندروم خستگی مزمن بعد از کرونا
ایجاد میشود و ممکن است دو سه ماه طول بکشد ،افزود :کسانی که دچار فرم شدید بیماری کرونا میشوند ،ضعف و بیحالی و حتی تخریب عضالت را
دارند که با استراحت و شرایط روحی مناسب و نوشیدن آب و مایعات فراوان رفع میشود و معموال نگرانکننده نیست.حسینیان تصریح کرد :حالت التهابی
مفاصل را بعد از کووید مانند دیگر بیماریهای ویروسی داریم و معموال به مسکن ساده و با استراحت جواب میدهد و در صورتی که بهتر نشود میتوانیم
از درمانهای اختصاصیتر استفاده کنیم.وی بیان کرد :هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماریهای روماتیسم استفاده میشود که در برخی از تحقیقات
اشاره شد میتوان برای پیشگیری و درمان کرونا استفاده کرد اما تحقیقات زیادی این موضوع را رد کردند و یکی از مهمترین عوارض این دارو آسیبی است
که میتواند به عضالت وارد کند و موجب احساس خستگی ،ضعف و درد عضالت بشود.این فوق تخصص روماتولوژی در ادامه بیان کرد :بحث پیچیدهای
در زمینه مکانیسم کووید  ۱۹و مفاصل و التهاب وجود دارد و سیستم ایمنی مناسب موجب میشود درگیری التهابی و مفاصل کمتر باشد و افرادی که
ضعف ایمنی شدید دارند ،ابتالی سنگینتری دارند.این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه درمانهای گیاهی و شیمیایی
برای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده میکنیم تاثیر آنچنانی ندارد ،افزود :زیاده روی کردن در مصرف مکملها میتواند عوارض مختلفی بر بدن بگذارد
و باید یادمان باشد استرس یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر سیستم ایمنی است و با کنترل استرس میتوانیم تاثیر بیشتری بر سیستم ایمنی
میگذارد تا مصرف مکمل ها.حسینیان اظهار کرد :همراه با بدن دردهای کرونائی بعد از سه چهار روز دیگر عالئم بروز میکند و متوجه کووید میشویم اگر
درد مفصلی به تنهایی و بدون عالمت دیگر باشد میتوان به رماتیسم و سایر علل دردهای مفصلی فکر کرد.وی درباره لرزش در مفاصل و اندامها تصریح
کرد :این موارد ممکن است به دلیل درگیری سیستم عصبی مغز در پی کرونا باشد و بعد از گذشت سه تا چهار هفته بهتر باشد و بحثی که ناشی از کرونا
و سندروم خستگی است ،موجب لرزش عضالت و اندامها میشود که با استفاده از مایعات و استراحت به تدریج بهبود پیدا میکند.این متخصص داخلی
گفت :یکی از علتهای رماتیسم ،دردها و خشکی صبحگاهی است و اگر بعد از یک ساعت رفع شود ،ناشی از خستگی کاری و فعالیت روزانه است و در
صورتی که بیشتر باشد به رماتیسم برمی گردد.

مصرف قهوه خطر ابتال به سرطان پروستات را
کاهشمیدهد

=عمل ساب س��یژن با اس��تفاده از سوزنهای
مخص��وص و ظری��ف صورت میگیرد.قس��مت
تیز س��وزن یا کانول برای از بین بردن باندهای
فیبروتیک که اسکار را به سمت پایین میکشد
اس��تفاده میشود و پس از آزادس��ازی باندهای
فیبروتیک و جانش��ین شدن رش��تههای کالژن
ک��ه بعد از ترمیم زخمه��ای زیر جلدی صورت
میگیرد بهبود اسکار صورت میگیرد

آفتاب یزد بررسی کرد

علل و عالئم رماتیسم مفصلی در کودکان و بزرگساالن

آفتاب یزد بررسی کرد

ساب سیژن چه کاربردی
در زیبایی پوست دارد؟

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

محققان با تجزیه و تحلیل دادههای به دس��ت آمده از تحقیقات مختلف دریافتند
رابطه مس��تقیمی بین افزایش میزان مصرف قهوه و کاهش خطر ابتال به سرطان
پروستات وجود دارد.به گزارش ایرنا ،بر اساس این تحقیقات که با مطالعه اطالعات
حاصل از  ۱۶تحقیق با  ۵۷هزار و  ۷۳۲مورد ابتال به سرطان پروستات انجام گرفت،
محققان دریافتند افزایش مصرف قهوه به میزان یک فنجان در هر روز ،ریسک ابتال
به س��رطان پروس��تات به میزان یک درصد کاهش مییابد.به گفته محققان قهوه
موجب افزایش متابولیسم قند و کاهش انسولین پالسما و یک فاکتور رشد شبیه به
انسولین میشود .همچنین دارای خواص ضد التهاب و آنتی اکسیدان است و میزان
هورمونهای جنسی را تحت تاثیر قرار میدهد .تمام این ویژگیها در شکلگیری
و پیشرفت سرطان پروستات اثرگذار هستند.به گفته محققان الزم است نتایج این
تحقیقات به دلیل ماهیت متناقض دادههای مورد استفاده در آن با احتیاط تفسیر
شود .هیچ مطالعهای مصرف بیش از اندازه قهوه را به عنوان یک راهکار پیشگیری از
سرطان پروستات پیشنهاد نمیکند اما حداقل افرادی که درباره ابتال به این بیماری
نگرانی دارند ،میتوانند با خیال راحت و بدون نگرانی در این رابطه ،از نوشیدن یک
فنجان قهوه لذت ببرند.

در ادامه نیز دکتر ش��یاری اظهار کرد که بیماریهایی که با التهاب در بافت هم
بند همراه باشد را رماتیسم میگویند و بافت هم وزن قسمتهای مختلفی از بدن
مانند پوست ،استخوان ،مفصل و رگ را میسازدکه التهاب در هر کدام از قسمتها
منجر به ایجاد یک نوع بیماری رماتیسمی خاص میشوند.
ای��ن فوق تخصص رماتول��وژی اطفال اف��زود :در بیماری رماتیس��می درگیری
استخوان ،مفصل ،عروق ،پوست و عضله را میتوانیم مشاهده کنیم که گاهی این
بیماری سیستمی و گاهی فرم خاص یک ارگان است.
وی عنوان کرد :بیماریهای رماتیسمی یکی از شایعترین علل معلولیت ،اختالل
بینای��ی و ک��وری و اختالل قلبی و عروقی در کودکان اس��ت ،بنابراین ش��ناخت
تشخیص دقیق و درمان به موقع این بیماری بسیار اهمیت دارد.
دکتر ش��یاری مطرح کرد :بیماریهای رماتیسمی س��ه مشخصه دارد که شامل
مزمن بودن ،همراه با عود و اختالل در سیس��تم ایمنی اس��ت و هر چند بیماری
رماتیس��می نشانه اختصاصی تشخیصی ندارد ولی بسیاری از عالئم عمومی سایر
بیماریها چنانچه طول کشنده و همراه با عود باشد حتما باید نسبت به درمان و
مراجعه به پزشک اقدام شود.
ای��ن ف��وق تخص��ص رماتولوژی اطف��ال اضافه ک��رد :ب��ه عنوان مث��ال تب در
بس��یاری از بیماریه��ا چ��ه عفون��ی و چ��ه غیرعفونی ب��روز مییاب��د ولی اگر
همی��ن ت��ب دورهای و طوالن��ی بدون علت مش��خص باش��د ،میتوان��د یکی از
عالئم ابتال به بیماری رماتیس��می در کودک باش��د و این مس��ئله برای دل درد
و آفت دهان به همین صورت اس��ت و اگر طوالنی و با عود همراه باش��د نش��انه
رماتیسم است.
> التهاب در مفصل در بسیاری از موارد حاد و گذراست

وی ابراز کرد :التهاب در مفصل در بس��یاری از موارد حاد و گذراس��ت اما در تمام
مواردی که التهاب طول بکش��د یا عودکننده باش��د میتوان احتمال داد که فرد
بیماری رماتیسم مبتال شده اس��ت .دکتر شیاری توضیح داد :درمانهایی که در
گذشته در زمینه رماتیسم کودکان استفاده میشد ،اکثرا استفاده از کورتون با دوز
باال یا استفاده از آسپرین بود که بیماری را تنها به صورت عالمتی درمان میکرد،
اما باعث بهبود کامل بیماری و ریشه کنی آن نمیشد.این فوق تخصص رماتولوژی
اطفال اضافه کرد :درمان طب رماتیس��می کودکان هم اکنون تغییر کرده است و
اساس آن بر استفاده از داروهای سرکوب کنده سیستم ایمنی است؛ چرا که فرایند
بیماری نیز باید متوقف شود.وی در خصوص اهمیت تشخیص سریع و درمان به
موقع بیماریهای رماتیس��می کودکان گفت :در صورت عدم مراجعه زود هنگام
یکی از ش��ایعترین علل معلولیتهای جس��می کودکان ،بیماریهای رماتیسمی
میباشد .دکتر شیاری در مورد بیماریهای رماتیسمی کودکان تصریح کرد :برخی
بیماریهای رماتیس��می همچون نشانگان نرمی مفصل یا دردهای رشد ،مختص
کودکان است .در حالی که برخی بیماریهای رماتیسمی مانند آرتریت رماتوئید
در کودکان و بزرگس��االن مشترک اس��ت .این فوق تخصص رماتولوژی اطفال با
بیان این نکته که "مجموع ش��یوع بیماریهای رماتیسمی درکودکان از مجموع
شیوع دیابت در آنها بیشتر است " ،بیان کرد :علت مراجعه در بیش از  45درصد
مراجعهکنندگان به درمانگاه رماتولوژی اطفال ،دردهای اسکلتی عضالنی است که
بیشتر آنها مربوط به درد رشد بوده و کمتر از  10درصد آنها ممکن است بیماری
رماتیسمی جدی داشته باشند .وی میگوید :بیماریهای رماتیسمی در کشورهای
در حال پیشرفته بسیار شایع است و دلیل اصلی معلولیتها است که با تشخیص
به موقع میتوان از آنها پیش��گیری کرد.دکتر ش��یاری ادام��ه داد :بیماریهای
رماتیسمی کودکان تست تشخیص ندارند و عالئم عمومی مثل سرماخوردگی به
ت دهانی ،اس��هال ،بثورات پوستی ،درد مفصل و عضله ،ورم مفصل
همراه تب ،آف 
و اختالالت رش��دی دارد .این فوق تخصص رماتولوژی اطفال عنوان کرد :خشکی
صبحگاهی بعد از اس��تراحت؛ به این معنی که کودک سخت از خواب بیدار شود
و زمان حرکت دچار رنج و س��ختی و یا خش��کی عضالنی اسکلتی باشد و تقریباً
یک س��اعت زمان ببرد تا کودک به حالت طبیعی خودش برگردد اگر این حالت
طوالنی و مکرر باش��د باید به بیماریهای رماتیس��می اطفال ش��ک کرد و برای
تشخیص و درمان آن به پزشک مراجعه کرد.وی بیان کرد :کودکانی که سیستم
ایمنی بدن آنها به واسطه بیماریهایی ضعیف میشود به خصوص کودکان که دچار
سرطان ،دیابت و یا آن دسته از بیماریهایی که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف
شود بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای رماتیسمی هستند .دکترشیاری تصریح
کرد :اگر عارضه رماتیس��م مفصلی به موقع تشخیص داده و درمان شود میتواند
س�لامت فرد را تا حدود زیادی تامین کند ،ش��ایعترین بیماریهای رماتیسمی
در اطفال ،رماتیس��م مفصلی کودکان به صورت التهاب و ورم مفصل اس��ت ،این
بیماری رماتیسمی از یک تا  16سال در کودکان دیده میشود.این فوق تخصص
رماتولوژی کودکان توضیح داد :رماتیسم مفصلی کودکان یکی از شایعترین علل
معلولیتهای جس��می و اختالالت بینایی اکتسابی در کودکان است که با درمان
صحیح ش��انس ابتال ب��ه این درگیریها و معلولیتها کاه��ش مییابد زیرا هدف
ما داش��تن یک جامعه سالم اس��ت لذا باید به عنوان افرادی که درگیر امر درمان
هستیم بتوانیم این بیماری را تشخیص و هر چه سریعتر درمان را برای آن بیمار
به کار بگیریم.
> علل واقعی ابتالی رماتیسم مفصلی کودکان هنوز ناشناخته است

وی در پایان گفت :علل واقعی ابتالی رماتیس��م مفصلی کودکان هنوز ناشناخته
اس��ت اما نقش برخی ویروسها در ایجاد این بیماری مطرح ش��ده است و گاهی
اوقات میتواند متعاقب واکسیناسیون اتفاق بیفتد زیرا جزو عوارض نادر آن است.
گاهی ممکن اس��ت عفونتهای باکتریایی را به عنوان عامل ابتال مطرح کنند اما
آن چیزی که به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر است ،دخالت زمینههای ژنتیکی
در ابتال به این بیماری است.

