دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

یافته

آفتاب یزد گزارش می دهد

فیبرومیالژیچیست؟

عدم استفاده از سمعک
برای افراد کمشنوا
چه مشکالتی ایجاد میکند؟

رئیس انجمن شنواییشناس��ان ایران گفت:
این انجمن با بیش از  ۳هزار شنواییش��ناس
فارغالتحصیل از  ۱۲دانش��گاه علوم پزشکی
کش��ور به عنوان اعضاء ای��ن انجمن مفتخر
اس��ت در تم��ام شهرس��تانها و ش��هرها در
حیطهه��ای مختلف شنواییشناس��ی اعم از
پیش��گیری ،تشخیص و توانبخشی در مراکز
خصوصی ،دولتی ،خیریه و بهزیس��تی در امر
خدمترسانی به ملت عزیز ایران اهتمام ورزد.
ناص��ر ی��زدی در نشس��ت خب��ری انجم��ن
شنوایی شناس��ان ایران اظهار داشت :انجمن
شنواییشناس��ان ایران در سال  ۷۱به عنوان
اولین تش��کل حقوق��ی این انجمن توس��ط
مؤسسین آن كه اكنون از پيشكسوتان هستند
تأسیس شده است .هیئت مدیره هفتم و فعلی
این انجمن با همدلی فعالیت رس��می خود را
در اوایل آبان  ۹۸با شعار "مدیریت مشارکتی
و خرد جمعی" آغاز کرد.
وی اف��زود :در ابت��دا مس��یر نیاز ب��ه تعيين
خط مشی و نقش��ه راه و هدفگذاری نهایی
وجود داش��ت که باید برنامه ریزی ویژه مانند
بهرهمندی از تجربیات و ظرفیتهای مشورتی
در قالب بهرهمندی از نظرات مشاورین عالی،
ساختارس��ازی و سازماندهی ارکان و امکانات
این انجمن ،آسیبشناسی و دریافت مطالبات
به روز اعضاء ،چالش زدایی در قالب مکاتبات
متعدد با نهادها و دس��تگاهها ،ارائه ابزارهای
حمایتی در این مسیر تدارک ديده میشد.
وی ادامه داد :در این بین سازمانهای مختلفی
مانن��د اداره کل تجهیزات پزش��کی و کمیته
تخصصی س��معک و فناوریهای شنوایی در
حصول نتایج مطلوب و جذب خدمترسانی
متخصصین شنواییشناس��ی با دانش به روز
این متخصصين ،انجمن را همراهی و حمایت
کردن��د ،همچنین با توجه ب��ه کمبود پروتز
س��معک در بین نیاز مندان و مددجویان به
دلی��ل تحریمه��ای ظالمانه،حداکثر تالش و
حمایت خ��ود را در جهت رفع این کمبود به
کار بستهاند .یزدی با قدردانی از سازمان بیمه
س�لامت ایران ،تصریح کرد :این س��ازمان با
دیدگاه مثبت و قانونمند در جهت حداکثری
جذب خدمترسانی متخصص شنواییشناسی
و بهرهمندی و توانمندی آنان به بیمهشدگان
این سازمان و پذيرفتن نقش شنوايیشناسان
به عنوان تنها مرجع تصميم گير و ارائهدهنده
و تحويز كننده پروتز س��معک به نيازمندان،
این انجمن را یاری میکند.
رئیس انجمن شنواییشناس��ان ایران ،ضمن
قدردانی مجدد از وزارت بهداش��ت ،س��ازمان
حمای��ت از مصرفکنن��ده و س��تاد مبارزه با
قاچ��اق کاال و ارز ،گف��ت :این انجمن با بیش
از  ۳ه��زار شنواییش��ناس فارغالتحصیل از
 ۱۲دانش��گاه علوم پزشکی کش��ور به عنوان
اعض��اء ای��ن انجم��ن مفتخر اس��ت در تمام
شهرستانها و شهرها در حیطههای مختلف
شنواییشناسی اعم از پیشگیری ،تشخیص و
توانبخشی در مراکز خصوصی ،دولتی ،خیریه
و بهزیستی در امر خدمترسانی به ملت عزیز
ایران اهتمام ورزد.
خس��رو گورابی؛ عضو هیئ��ت مدیره انجمن
شنواییشناس��ان ایران نیز در این نشس��ت،
گفت :وقتی ما از اقدام��ات جراحی و دارویی
برای کم ش��نوایی نا امید میشویم ،چارهای
نمیمان��د ،جز اینکه راه توانبخش��ی را طی
کنیم.وی افزود :اولین قدم در راه توانبخش��ی
شنوایی که مجموعهای از توانبخشی گفتار و
زبان است ،تجویز سمعک است؛ یعنی اینکه
ما صدا را به اندازهای برای این فرد بلند کنیم
که بتواند با استفاده از باقیمانده شنوایی خود
زندگی مفیدی داشته باشد .ما اصطالحا این
باقیمانده شنوایی را ،شنوایی طالیی مینامیم؛
یعنی این میزان شنوایی آنقدر ارزشمند است
که باید آن را حفظ و از تمام ظرفیتهای آن
استفاده کرد.
گورابی ،تصریح کرد :موقعی میتوانیم از این
ظرفیتها اس��تفاده کنیم که تجویز مناسب
سمعک ،انتخاب مناس��ب آن و پیگیریهای
مناسب داش��ته باش��یم .تهیه سمعک عمال
یک پروس��ه زمانب��ر ،هزینهب��ر و تخصصی
است و شنواییشناس آموزش دیده میتواند
آن را انج��ام دهد .چرا که تمامی همکاران ما
در مقاطع مختلف تحصیل��ی آموزش الزم را
جهت تجویز سمعک دیدهاند.وی خاطرنشان
کرد :هر موقع دست خود را پشت گوش خود
برده و احساس کردید که با بردن دست خود
به پش��ت گوش بهتر میش��نوید یا هر موقع
از ش��ما س��والی را پرس��یدند و شما تقاضای
تک��رار کردید و پرس��یدید که چ��ه گفتهاید
بدانی��د که به نوع��ی کمش��نوایی دارید.وی
گفت :این کم ش��نوایی میتواند قبل ،هنگام
و پس از تولد بر اثر عواملی چون س��ر و صدا
یا کهولت س��ن اتفاق افتاده باشد .مردم باید
بدانند که نقش حس شنوایی نقشی اساسی
در زب��ان ،گفتار و یادگی��ری دارد و اگر دچار
کم شنوایی بوده و س��معک استفاده نکنند،
زبان ،گفتار و یادگیری دچار مش��کل خواهد
ش��د و موجب تش��دید کم ش��نوایی شده و
مش��کالت ارتباطی را ایجاد میکن��د .فرزام
جنابی؛ مش��اور عالی انجمن شنواییشناسان
ایران ،سعید محمودیان؛ رئیس اداره سالمت
گ��وش وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی ،حسامالدین امام جمعه؛ مدیر کاشت
حلزون ش��نوایی ایران و س��عید حسنزاده؛
آسیبشناس گفتار و زبان و عضو هیئت علمی
دانش��گاه دیگر سخنرانان این نشست خبری
بودند.

زندگی

آفتاب یزد – اصغر منصور کاظمی  :فیبرومیالژی از آن دس��ت بیماریهایی است که
کمتر درباره آن اطال ع رس��انی شده و بس��یاری از مردم حتی تا ب ه حال اسم این بیماری
دردناک نیز به گوشش��ان نخورده اس��ت اما اگر خودتان یا یکی از اعضای خانواده تان به
«فیبرومیالژیا» مبتال هستید ،می دانید که این عارضه می تواند با درد فراوان همراه باشد
لذا کیفیت زندگی افراد را بسیار کاهش می دهد  .از آنجایی که عالئم فیبرومیالژیا ذهنی
است و علت آن مشخص نیست ،فیبرومیالژیا اغلب به اشتباه یک بیماری دیگر تشخیص
داده می شود لذا جهت افزایش آگاهی درباره این بیماری آفتاب یزد با دکتر سیروس
مومن زاده ،فلوش��یپ فوق تخصصی درد شناس��ی و طب درد و دکتر محبوبه آقایی ،
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) و دکتر فهیمه سعد ،روانپزشک و عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی گفت و گو کرده است .
دکتر مومن زاده در ابتدا در اینباره می گوید  :به طور کلی فیبرومیالژی ،بیماریای است
که مشخصه آن درد در بسیاری از نقاط بدن همراه با احساس خستگی است.
وی اظهار کرد  :فیبرومیالژی یا فیبرومیالژیا یک بیماری مزمن اس��ت که مفصل افراد را
گرفتار نمی کند و این سندروم عوارض جدی در پی ندارد اما بسیار ناراحت كننده است و
معموالً فرد را از انجام فعالیت های روزمره و شغلی باز میدارد.
این فلوش��یپ فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد اظهار کرد :به نظر می رسد منشاء
مش��کل در افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژی در عضله و تاندون نبوده و در واقع در
مغز و سیستم عصبی است ولی درد در نهایت در روی عضالت و تاندون ها در افراد حس
می شود .وی اظهار کرد  :ویژگیهای اصلی بیماری فیبرومیالژی درد منتشر در بافت نرم
است که اغلب با جمالتی نظیر سوزش ،خارش و … بیان میشود.
دکت��ر مومن زاده می گوید  :در افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژی درد ممکن اس��ت
در گردن ،پش��ت ،س��ینه ،بازوها و پاها حس ش��ود و عالوه بر آن بیماران ممکن است از
خشکی صبحگاهی ،خستگی ،اختالالت خواب یا سردرد شاکی باشند.
این فلوشیپ فوق تخصص درد شناسی و طب درد بیان کرد  :بیماریهای شایع همراه با
بیماری فیبرومیالژی  ،شامل سندرم روده تحریک پذیر ،سندرم خستگی مزمن ،افسردگی،
س��ردرد مزمن ،آلرژیهای دارویی متعدد،سندرم پیش از قاعدگی و اختالالت اضطرابی
است .وی عنوان کرد  :با توجه تحقیقات انجام شده توسط محققان علت ابتال افراد
به بیماری فیبرومیالژی به درستی شناخته شده نیست .تحقیقات نشان داده که بیماران
مبتال به فیبرومیالژی دچار تغییراتی در سطح نوروترانسمیترها  ،در مغز و اعصاب که توسط
اعصاب تولید شده که نقش مهمی در انتقال پیام های عصبی دارند.
دکت��ر مومن زاده می گوید  :امروزه به نظر میرس��د برخی عوامل ژنتیك و فیزیولوژیك
نیز مانند ناهنجاریهای سیستم عصبی ،اختالالت هورمونی و ...در بروز دردهای بیماری
فیبرومیالژیا دخیل باشند و عوامل بیرونی از جمله جراحت ،عفونت وضربه شدید جسمی
نیز تأثیرگذار خواهند بود اما با این حال علت دقیق این ناراحتی هنوز مشخص نیست .
این متخصص می گوید  :به نظر می رسد افراد مبتال به فیبرومیالژی به پیام های دردی
که به مغزشان می رسد حساسیت بیش از معمول دارند و در واقع فشارهایی که در افراد
معمولی موجب درد نمی شود در این افراد ایجاد درد می کند.
 nبیماری فیبرومیالژیا موجب تغییر شکل اندام نمی شود

وی تصریح کرد  :بیماری فیبرومیالژیا تغییر ساختاری در بدن ایجاد نکرده ،موجب تغییر
شکل اندام نمی شود و به مفاصل آسیبی نمی زند و شدت عالئم این بیماری متغیر است.
دکتر مومن زاده ادامه داد  :در برخی اوقات عالئم بیماری فیبرومیالژی برای چند ماه یا
چند سال محو شده ولی بعد از مدتی دوباره برمی گردد و کیفیت زندگی در این بیماران
به علت درد مزمن و ناتوان کننده ای که ایجاد می کند دستخوش تغییر می شود.
 nبیماری فیبرومیالژی در دو درصد مردم دیده می شود

این فلوشیپ فوق تخصص درد شناسی و طب درد مطرح کرد  :بیماری فیبرومیالژی در
دو درصد مردم دیده می شود و در زنان هفت برایر شایع تر از مردان بوده به طوری که
بیش از  80درصد بیماران از خانمها هستند.
وی اضافه کرد  :این بیماری معموال در سنین باالتر از  25سال در افراد اتفاق میافتد و
میتواند کیفیت زندگی بیمار را دستخوش تغییر کند زیرا چنین بیمارانی اغلب افسرده
هستند و از اختالالت خواب و احساس خستگی نیز رنج میبرند.
دکتر مومن زاده  ،عالئم بیماری فیبرومیالژیا را اینگونه تشریح کرد که فیبرومیالژی
بیماری مزمنی است که مهمترین نشانه آن دردهای پراکنده در بدن و احساس خستگی
است .درد می تواند در هر نقطه ای از بدن احساس شود و بعضی بیماران در همه بدن شان
احساس درد می کنند اما بیشترین احساس درد در گردن و پشت است.
ای��ن متخص��ص طب درد بیان کرد  :بیماری فیبرومیالژیا به مفاصل و اندامها آس��یب
نمیرساند اما دردهای دائم و خستگی در فرد ایجاد میکند که تأثیر بسزایی بر کیفیت
روند زندگی افراد دارد .در واقع این بیماری ،طیفی از دردهای اسکلتی  -عضالنی را شامل
میشود که عموما با خستگی ،خواب آلودگی ،مشکالت حافظه و خلق و خو همراه است.
وی عنوان کرد که محققان باور دارند که بیماری فیبرومیالژیا با تأثیر بر چگونگی پردازش
سیگنالهای درد در مغز افراد ،احساس درد را تشدید میکند.
دکتر مومن زاده اضافه کرد  :در افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا درد به صورت عمقی
اس��ت و یک احساس سوزش ش��دید در بعضی نقاط بدن حس می شود .شدت درد در
بعضی روزها کمتر و بعضی روزها بیش��تر است و در روزهایی که فرد دچار استرس های
عصبی اس��ت بیشتر می شود و ش��دت درد همچنین بر اثر سرما یا فعالیت بدنی بیشتر
می گردد .بیمار ممکن است صبح بعد از برخاستن از خواب در بدنش احساس خشکی کند.
این فلوشیپ فوق تخصص درد شناسی و طب درد ابراز کرد :یکی دیگر از عالئم بیماری
فیبرومیالژی وجود نقاط متعدی در بدن است که به فشار حساس بوده و فشار دادن آن
نقاط موجب افزایش درد می شود .به این نقاط"  Tender pointیا Trigger point
"می گویند .این نقاط بیش��تر در پش��ت گردن و ستون مهره ،شانه ها ،قفسه سینه ،لگن،
آرنج و زانو هستند .وی افزود  :عالمت دیگر بیماری فیبرومیالژی که ممکن است از درد
هم برای بیمار آزار دهنده تر باشد احساس خستگی شدید است که در حدود  90درصد
بیماران دیده میشود که از علل مهم این احساس خستگی اختالالتی است که در خواب
این بیماران ایجاد می شود .دکتر مومن زاده متذکر شد  :برای اینکه خواب موجب آرامش
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lدکتر مومن زاده  :درافراد مبتال به بیماری فیبرومیالژی
درد ممکن اس��ت در گردن ،پش��ت ،س��ینه ،بازوه��ا و پاها
حس ش��ود و عالوه بر آن بیماران ممکن اس��ت از خشکی
صبحگاهی ،خستگی ،اختالالت خواب یا سردرد شاکی باشند
 lام��روزه به نظر میرس��د برخی عوامل ژنتی��ك و فیزیولوژیك نیز مانند
ناهنجاریهای سیس��تم عصبی ،اخت�لاالت هورمونی و ...در ب��روز دردهای
بیماری فیبرومیالژیا دخیل باشند و عوامل بیرونی ار جمله جراحت ،عفونت
وضربه ش��دید جسمی نیز تأثیرگذار خواهند بود اما با این حال علت دقیق
این ناراحتی هنوز مشخص نیست
 lدکترآقای��ی :بیم��اری فیبرومیالژی��ا یک س��ندرم درد
اس��کلتی -عضالنی مزمن است که با درد در نقاط مشخص
بدن ،خش��کی مفاصل در زمان حرکت ،احس��اس خستگی
در طی روز ،اختالل خواب ،افس��ردگی و اضطراب مشخص
میشود.
 lدر افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا  ،درد منتشر شده در زنان بیشتر
از مردان بوده ودر آنها بیشتر عالمت سندرم روده تحریک پذیر و خستگی
صبحگاهی را میتوان مش��اهده کرد و در خانم ها نیز بروز عادات ماهیانه
دردناک نیز بسیار شایع است و رسیدن زنان به دوران یائسگی باعث شدت
گرفتن بیماری فیبرومیالژیا میشود
 lدکتر سعید  :بیماری فیبرومیالژیا  ،یک بیماری روان تنی است یعنی
بیماری که شرایط روحی و جسمی فرد بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند
 lافراد مبتال به این بیماری با توجه به بروز درد در بدن اغلب کم تحرک
هستند که برای سالمتی آنها مفید نیست بنابراین اولین توصیه این است
که به فعالیت خویش ادامه داده و تحرک داش��ته باش��ند وبه مرور زمان
آن را افزایش دهند
فرد شود باید عمق خواب زیاد باشد .در بیماران مبتال به فیبرومیالژی عمق خواب کم بوده
و به اصطالح خواب سبکی دارند .بیمار وقتی از خواب برمی خیزد به جای شادابی احساس
خستگی می کند ،مثل اینکه کل طول شب را کار کرده است.
این فلوش��یپ فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد افزود  :حال بس��یاری از بیماران
صبح ها بد و عصر ها بهتر است .این احساس خستگی موجب می شود بیمار قدرت تمرکز
و تا حدودی حافظه خود را هم از دست بدهد .بیمار ممکن است دچار افسردگی یا اضطراب
باشد.وی بیان کرد  :عالئم دیگری که ممکن است همراه با فیبرومیالژی دیده شوند عبارتند
از س��ردرد ،افزایش تع��داد دفعات ادرار ک��ردن وبروز عالئم بیماری به نام "س��ندروم روده
تحریک پذیر" با عالئمی شامل درد شکم ،اسهال ،گاهی یبوست و نفخ شکم .
دکتر مومن زاده اظهار کرد  :حدود  20درصد بیماران مبتال به فیبرومیالژی دچار بیماری
" س��ندرم پای بی قرار" هس��تند وعادات ماهانه دردناک در خانم ها و احساس گزگز در
انگشتان دست و پا از دیگر عالیم شایع این افراد می باشد.
این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد بیان کرد  :پس از تش��خیص قطعی بیماری
فیبرومیالژی  ،درمان ش��روع می شود .الزم به ذکر است که فعال درمان قطعی برای این
بیم��اری وج��ود ندارد و معموال هدف از درمان ،کمک به فرد مبتال برای تس��کین درد و
مقابله با عالیم یاد ش��ده می باشد .وی مطرح کرد  :اولین درمان عملی برای این دسته
از مبتالیان ،ورزش درمانی و رسیدن به تناسب اندام می باشد.ورزش هایی که برای افراد
مبتال به بیماری فیبرومیالژی مفید می باشد شامل پیاده روی ،شنا ،حرکات کششی .
دکت��ر مومن زاده بیان کرد  :پیاده روی می تواند به راحتی اکس��یژن را به عضالت بدن
برساند و درد و سفتی عضالت افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژی را کاهش دهد.
این فوق تخصص درد شناس��ی و طب درد ادامه داد  :ش��نا و ورزش سبک در آب گرم و
باعث ایجاد ترکیب آرام بخش برای کمک به کاهش درد فیبرومیالژیا می شود .تحقیقات
منتش��ر شده در مجله علوم فیزیوتراپی نش��ان داد که تمرین در استخر بیشتر از تمرین
ورزشی یا نرمش های خانگی موثر است که باعث کاهش عالئم فیبرومیالژیا می شود.
وی اظهار کرد که انجام حرکات کششی سبک تا جایی که موجب درد نشود باعث کاهش
درد ناشی از فیبرومیالژیا می شود و از روش های تسکین درد و غلبه بر استرس مانند ماساژ
درمانی و نور درمانی هم برای این افراد استفاده می شود.
دکتر مومن زاده مطرح کرد اگر ورزش درمانی برای افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا
موثر نبود ،پزشک داروهای الزم را برای بهبود کیفیت خواب مبتالیان و باال بردن آستانه
تحم��ل درد تجوی��ز می کند و معم��وال دارو درمانی همراه با ورزش ب��ه بیماران توصیه
می شود .این فوق تخصص درد شناسی و طب درد بیان کرد  :داروهایی که مورد استفاده

عالئمبیماری"فیبرومیالژیا"

بیشتر افراد از ارتباط فیبرومیالژیا با درد شدید و خستگی آگاهی دارند اما با توجه به نبود مشخصههای کافی در توضیح این بیماری تشخیص آن میتواند مشکل
باشد.به گزارش ایسنا ،عالوه بر این برخی از کارشناسان در رابطه با اینکه فیبرومیالژیا خود یک بیماری است یا نتیجه استرس شدید است به نتیجه قطعی دست
نیافتهاند.انجام آزمایش خون و تصویربرداری در تشخیص این بیماری کمک کننده نیست و الزم است بیمار با مراجعه به پزشک عالئم خود را با او درمیان گذاشته
تا بیماری در او تشخیص داده شود .از جمله عالئمی که میتواند با این بیماری مرتبط باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
درد ،خستگی ،بیخوابی
بیمار احساس درد گسترده و ناگهانی و غیرمنتظره را برای مدت سه ماه احساس میکند .این درد اغلب بین کتفها ،پایین گردن و به شکل میگرن خود را نشان
میدهد .دیگر قسمتهای بدن از قبیل کمر ،لگن و گردن مستعد سفتی و درد هستند.در بسیاری از موارد شدت درد هنگام صبح وخیمتر است .اختالالت خواب
نیز در افراد مبتال به فیبرو میالژیا شایع است که باعث میشود از بیخوابی یا بیدار شدن در نیمههای شب رنج ببرند .همچنین باید تأکید شود سطح انرژی حتی
پس از خواب کافی بهبود پیدا نمیکند.
افسردگی و اضطراب
انتقال دهندههای عصبی که بر افسردگی تاثیر دارند با درد مرتبط هستند .ممکن است بیمار به افسردگی یا اضطراب مبتال شود که ارتباطی با فیبرومیالژیا ندارد.
هرچند مشورت با پزشک در مورد احتمال این ارتباط میتواند کمک کننده باشد.
مشکالت شناختی و معده
همچون دیگر اختالالت روان که به آن اش�اره ش�د در مبتالیان به عارضه فیبرومیالژیا مش�کالت مرتبط با تمرکز و حافظه نیز مشاهده میشود .به همین دلیل
بازه زمانی توجه آنان تحت تأثیر این بیماری قرار میگیرد و امور روزانه خود را به راحتی فراموش میکنند.همچنین عارضه سندروم روده تحریکپذیر یکی از
مشکالت شایع در این افراد است .بررسیها نشان میدهد حدود دو سوم از مبتالیان به فیبرومیالژیا از حالت حالت تهوع ،درد شکمی ،نفخ ،یبوست ،اسهال و
مشکالت مرتبط رنج میبرند .برای رفع این عالئم مشورت با متخصصان تغذیه مفید است.

آیا رژیم غذایی پرکربوهیدرات سالمت قلب را تهدید میکند؟

مطالعات اخیر محققان نشان میدهد رژیم غذایی حاوی مقادیر باالی کربوهیدرات احتمال
بروز بیماریهای قلبی عروقی و مرگ ناشی از آن را افزایش میدهد.به گزارش ایرنا ،رژیم
غذایی مهمترین عامل در سالمت سیستم قلبی عروقی است .بر اساس مطالعات افرادی
ک��ه بی��ش از  ۶۰درصد رژیم غذایی خود را به کربوهیدرات اختصاص میدهند ،به میزان
قابل توجهی در معرض خطر بیماریهای قلبی و مرگ ناشی از آن قرار دارند .کربوهیدرات ها
حاوی حداقل فیبر مورد نیاز بدن هستند.رژیم غذایی مدیترانهای برای سالمت قلب توصیه

شده است .رژیم مدیترانهای به طور معمول شامل چربیهای اشباع نشده مانند روغن زیتون،
آجیل و آووکادو ،همراه با سبزیجاتی مانند کرفس ،اسفناج و هویج است .این سبزیجات غنی
از نیتریت و نیترات هس��تند و ترکیب این دو گروه غذایی باعث تشکیل اسیدهای چرب
نیترو میشود.در رژیم غذایی مدیترانهای جایی برای گوشت قرمز ،غذاهای فرآوری شده و
قندهای مصنوعی وجود ندارد .استفاده از مقادیر زیاد میوه ،سبزیجات ،روغن زیتون ،لوبیا
و غالت و محصوالت لبنی کم چرب در این رژیم غذایی توصیه ش��ده اس��ت.رژیم غذایی
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افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا قرار می گیرد شامل مواردی مانند داروهای ضد تشنج ،
داروهای ضد افسردگی  ،داروهای شل کننده عضالت ،داروهای ضد درد و داروهای خواب
آور می باشد .وی مطرح کرد  :فیزیوتراپی با لیزر کم توان که در این روش با استفاده از
پرتو لیزر کم توان فرآیند های ضدالتهابی و ترمیمی بافت مفصل فعال می شوند و به التیام
هرچه سریع تر مفصل کمک می کنند برای مبتالیان به فیبرومیالژیا موثر است  .دکتر
موم��ن زاده ادام��ه داد  :اوزون تراپی نی��ز جزو روش های نیمه تهاجمی و بدون عارضه
اس��ت که در این روش پزش��ک متخصص گاز اوزون را در ناحیه مربوطه تزریق می کند.
بنا به صالحدید پزش��ک ممکن اس��ت اوزون تراپی چند مرحله برای بهبود مبتالیان
به فیبرومیالژیا تکرار شود .این فوق تخصص درد شناسی و طب درد بیان کرد  :در روش
لیزردرمانی با کمک دس��تگاه س��ونوگرافی لیزر را در ناحیه مربوطه می تابانند و همانند
این اس��ت که سنس��ور خطر یک ناحیه را خاموش کنند و در نتیجه درد بهبود یابد .این
روش نیز ممکن است طی چند مرحله البته با صالحدید پزشک همچنین طبق شرایط
بیمار مبتال به به فیبرومیالژیا صورت گیرد.وی متذکر شد  :بدیهی است که حتی پس از
درمان کامل بیماری فیبرومیالژیا  ،بدون تغییر سبک زندگی بیمار دوباره به بیماری مبتال
می شود .در نتیجه در حین فرآیند درمان و بعد از درمان کامل پزشک تمریناتی را برای
بیمار تجویز می کند.
وی توصیه کرد  :افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا از رژیم غذایی متعادل پیروی کنند،
وزن خود را متعادل نگه دارید و از چاقی بپرهیزید و از مصرف مواد کافئین دارکه موجب
اختالل خواب می شود خودداری کنید و تمرین های تمدد اعصاب را برای داشتن خواب
راحت و کافی داش��ته باش��ید اما تا کنون ،هیچ گونه راه پیشگیری برای عدم ابتال به این
بیماری شناخته نشده است.

 nفیبرومیالژیا یک سندرم درد اسکلتی -عضالنی مزمن است

در ادام��ه نی��ز دکتر آقایی در اینباره اظهار کرد  :بیماری فیبرومیالژیا یک س��ندروم
درد اس��کلتی -عضالنی مزمن است که با درد در نقاط مشخص بدن ،خشکی مفاصل در
زمان حرکت ،احساس خستگی در طی روز ،اختالل خواب ،افسردگی و اضطراب مشخص
میشود.
وی ادامه داد که این نشانهها و عوارض تنها در صورتی به بیماری فیبرومیالژیا نسبت داده
میشود که به بیماری مشخص دیگری مرتبط نباشد.
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد  :توس��ط پژوهش��گران تخمین زده شده است که
بیماری فیبرومیالژییا حدود  ۵درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار داده واین بیماری در
خانمها شایعتر و شدیدتر است.
دکتر آقایی خاطرنش��ان ک��رد  :در افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا  ،درد منتش��ر
ش��ده در زنان بیش��تر از مردان بوده و در آنها بیشتر عالمت سندروم روده تحریک پذیر
و خس��تگی صبحگاهی را میتوان مش��اهده کرد و در خانم ها نیز ب��روز عادات ماهیانه
دردناک نیز بسیار شایع است و رسیدن زنان به دوران یائسگی باعث شدت گرفتن بیماری
فیبرومیالژیا میشود.
وی مط��رح ک��رد  :ب��ا توجه به تحقیقات انجام ش��ده توس��ط محقق��ان علت بروز
بیماری فیبرومیالژیا تاکنون به ش��کل کامل مشخص نیست اما به صورت کلی میتوان
تغییرات عملکرد سیستم عصبی و انتقال دهندههای عصبی ،تغییرات هورمونی ،استرسها
و ضربههای روحی و روانی و زمینه ژنتیکی را در بروز این بیماری دخیل دانست.
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد که در افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا میزان
حساسیت سیستم عصبی ،تعیینکننده میزان درک ما از درد و شدت آن است.
وی افزود  :برای تخفیف حس درد ناش��ی از آس��یبهای وارده به بدن بخصوص دستگاه
عصبی مرکزی از راهها و روشهایی اس��تفاده می شود که نارسایی آنها میتواند منجر به
ابتال به بیماری فیبرومیالژیا شود.
دکتر آقایی اظهار کرد برهم خوردن تعادل مواد شیمیایی و انتقال دهندههای عصبی در
سیستم عصبی باعث بروز عالیم بیماری فیبرومیالژیا در افراد میشود.
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد  :س��ه نش��انه توس��ط اکثر مبتالیان به بیماری
فیبرومیالژیا گزارش میشود که عبارتند از درد ،احساس خستگی و اختالل خواب.
وی افزود  :اختالل خواب شامل کاهش زمان خواب،عمق خواب و بیدار شدنهای متوالی
میباش��د .درد در افراد مبتال به این بیماری ،پراکنده ،چند نقطه ای ،عمیق ،س��وزان یا
گزگزکننده است .دکتر آقایی تصریح کرد  :بیمار مبتال به فیبرومیالژیا احساس میکند
این درد کم و زیاد میشود یا از محلی به محل دیگر منتقل میشود .یکی از نقاط نشانههای
قابل تشخیص  ،وجود نقاط حساس در فیبرو میالژیا است.
این متخصص مغز و اعصاب افزود :نقاط حساس به نقاطی از بافت نرم مانند ماهیچهها
گفته میشود که احتمال وقوع درد در این بیماری بیشتر است.این نقاط میتوانند شامل
پشت سر ،ناحیه پایین گردن ،آرنج ها ،لگن ،زانوها و پایین کمر باشد.در هر حال هجده
نقطه از بدن به عنوان نقاط حساس شناخته میشوند که ما حداقل باید در یازده نقطه از
آن احساس درد کنیم .وی مطرح کرد  :درمان افراد مبتال به بیماری فیبرو میالژیا ،بر بهبود
کیفیت زندگی و کم کردن شدت عالیم بیماری تاکید میکند .مهمترین هدف در درمان
فیبرومیالژیا کاهش درد و از سوی دیگر بهبود خواب و عملکرد بیمار است.
دکترآقایی بیان کرد  :پیش��نهادهای درمانی موثری برای فیبرومیالژیا توسط سازمانهای
مختلف با اولویت های متفاوت ارائه شده است ،اما درمان این بیماری به طرق مختلف انجام
میشود که عبارتند از دارودرمانی یعنی استفاده از انواع مسکن ها ،ویتامین ها ،داروهای ضد
افسردگی و نیز انجام فیزیوتراپی،ورزش ،یوگا و ماساژدرمانی و تغییر سبک زندگی به صورت
کاهش دادن اس��ترسهای محیطی و بهبود تغذیه و بهرهگیری از جلس��ات مشاوره روان
درمانی .مسائل تغذیهای و رعایت رژیم غذایی مناسب ،نقش مهمی در درمان فیبرومیالژی
دارد .این متخصص مغز و اعصاب گفت  :به افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا مصرف
حداق��ل س��ه نوبت غذا در روز به حفظ ان��رژی الزم در طی روز کمک میکند .افرادی که
سندروم روده تحریک پذیر دارند بهتر است سه وعده را به شش وعده تبدیل کنند .چربی
و ش��کر کم مصرف کنند و میوهها و س��بزیجات و مقدار زیادی پروتئین مصرف کنند .در
رژیم غذایی مولتی ویتامین ،منیزیم و اسید مالیک استفاده کنند.همچنین دوری از عوامل
استرس زا ،کاهش مصرف کافئین و الکل و داشتن فعالیت جسمی مستمر توصیه میشود.
 nبیماری فیبرومیالژیا  ،یک بیماری روان تنی است

در ادامه نیز دکتر سعید بیان کرد  :بیماری فیبرومیالژیا  ،یک بیماری روان تنی است
یعنی بیماری که شرایط روحی و جسمی فرد بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند .
وی بیان کرد  :از جمله تظاهرات بالینی ابتال افراد به بیماری فیبرومیالژیا  ،بروز درد های
مزمن اسکلتی و عضالنی  ،خستگی  ،اختالل در خواب می باشد .این روانپزشک عنوان
کرد  :بیماری فیبرومیالژیا در همه افراد و در هرس��نی ممکن اس��ت مشاهده شود اما
اغلب زنان جوان به این بیماری مبتال می شوند .وی خاطرنشان کرد  :علت بروز
درد های مزمن در افراد مبتال به بیماری فیبرومیالژیا بروز التهاب است اما پزشکان
در آزمایشات و عکسبرداری های مکرر نشانه ای پیدا نمی کنند و عالیمی مشاهده
نمی شود که خود همان مراجعه مکرر و جواب آزمایش های سالم می تواند احتمال ابتال
به بیماری فیبرومیالژیا را در افراد افزایش دهد  .دکتر سعید بیان کرد  :بروز درد در نقاط
حساس بدن و مراجعات مکرر و ...اغلب در افراد مبتال به فیبرومیالژیا باعث بروز افسردگی
می شود  .این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی مطرح کرد  :در صورت مراجعه
و تشخیص بیماری فیبرومیالژیا مهمترین نکته آموزشی به این افراد این است که باید
سبک زندگی خویش را تغییر دهند  .وی ادامه داد  :افراد مبتال به این بیماری با توجه
به بروز درد در بدن اغلب کم تحرک هس��تند که برای س�لامتی آنها مفید نیست
بنابراین اولین توصیه این اس��ت که به فعالیت خویش ادامه داده و تحرک داش��ته
باش��ند وبه مرور زمان آن را افزایش دهند  .دکتر س��عید تصریح کرد  :برای درمان
بیماری فیبرومیا لژیا هم میتوان از دارو درمانی و هم از ورزش درمانی کمک گرفت و
در برخی از موارد ترکیب این دو برای سالمت افراد بسیار مفید است  .این متخصص
درپایان گفت  :هیچ رژیم غذایی خاصی برای افراد مبتال به فیبرومیالژیا مش��خص نشده
است .برخی افراد گزارش می دهند که با پیروی از برنامه رژیم غذایی یا پرهیز از غذاهای
خاص ،احساس بهتری می کنند ،اما تحقیقات از هیچ چیز به طور قطعی پشتیبانی نمی
کنند .اگر به فیبرومیالژیا مبتال شده اید ،سعی کنید در کل یک رژیم غذایی سالم و متعادل
مصرف کنید .تغذیه مناسب می تواند به بدن کمک کند تا سالم بماند و یک منبع مداوم
انرژی خوبی را تأمین کند .اگر رژیم شما متعادل نبوده و به درستی غذا نمی خورید ،ممکن
است عالئم شما وخیم تر شود.
 DASHنیز یک گزینه مناسب برای داشتن قلبی سالم است .این رژیم غذایی یک رویکرد
مادام العمر برای مصرف غذای سالم است که تمرکز عمده آن روی پیشگیری و درمان فشار
خون باالس��ت .این برنامه غذایی افراد را به کاهش مصرف سدیم تشویق میکند و در آن
مواد غذایی حاوی پتاسیم ،کلسیم و منیزیم گنجانده شده است.یکی از مهمترین مزیتهای
این روش ،انعطافپذیری آن است و اینکه از هیچ دستور پیچیدهای تبعیت نمیکند .توصیه
محققان در رژیم غذایی  ،DASHمصرف مقدار زیادی میوه ،سبزیجات ،غالت سبوس دار،
محصوالت لبنی کم چرب ،روغن سبزیجات ،آجیل ،گوشت سفید و حبوبات است و مصرف
نوشیدنی های شیرین و چربیهای اشباع شده را ممنوع میکند.

