
 گردآوری: نیلوفر شایسته 

لوزه ها دو بافت بیضی شکل هستند که در پشت گلو قرار 
دارند. عالئم و نشانه های التهاب لوزه )تونسیلیت( شامل 
لوزه های متورم، گلودرد، اشکال در بلع و حساسیت گره های 

لنفاوی در دو طرف گردن است.
اکثر موارد التهاب لوزه به علت عفونت در اثر ویروس 
ایجاد می شود، اما عفونت های باکتریایی نیز می توانند سبب 

بروز التهاب لوزه شوند.
ازآنجاکه درمان مناسب برای التهاب لوزه به علت بروز آن 
بستگی دارد، تشخیص سریع و دقیق حائز اهمیت است. 
جراحی به منظور برداشتن لوزه ها، به عنوان یک روش 
معمول برای درمان التهاب لوزه، فقط زمانی انجام می شود 
که التهاب لوزه به صورت مکرر رخ دهد، به سایر درمان ها 

پاسخ ندهد یا سبب بروز عوارض جدی شود.

نشانهها
التهاب لوزه معموال در کودکان بین سنین پیش دبستانی 
و اواسط دوران نوجوانی شایع است. عالئم و نشانه های 

معمول بیماری عبارتند از:
 لوزه های قرمز و متورم

 ایجاد نقاط سفید یا زردرنگ روی لوزه ها
 گلودرد

 بلع سخت یا دردناک
 تب

 بزرگ شدن و حساسیت غدد لنفاوی در گردن
 صدای گنگ
 بوی بد دهان

 درد معده به خصوص در کودکان کم سن
 خشکی گردن

 سردرد
در کودکان خردسال که قادر به توضیح احساس خود نیستند، 

عالئم التهاب لوزه ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
 سرازیر شدن آب دهان به علت بلع دشوار و دردناک

 امتناع از غذاخوردن
 بهانه گیری های غیرمعمول

علت
التهاب لوزه اغلب توسط ویروس های شایع بروز می کند، 

اما عفونت های باکتریایی نیز می توانند در بروز آن نقش 
داشته باشند. رایج ترین باکتری که در ایجاد التهاب لوزه 
 )A( نقش دارد استرپتوکوک پایوژن استرپتوکوک گروه
است که می تواند سبب گلودرد شود. گونه های دیگری 
از استرپتوکوک ها و نیز سایر باکتری ها می توانند در بروز 

التهاب لوزه نقش داشته باشند.
چرالوزههاعفونیمیشوند؟

لوزه ها اولین خط دفاعی سیستم ایمنی بدن در مقابل 
باکتری ها و ویروس هایی هستند که وارد دهان می شوند. 
این عملکرد سبب آسیب پذیر بودن لوزه ها نسبت به عفونت 
و التهاب می شود. بااین حال، عملکرد ایمنی لوزه ها بعد از 
بلوغ کاهش می یابد. این امر احتماال در کاهش موارد ابتال 

به التهاب لوزه در بزرگساالن موثر است.

عواملخطر
عوامل خطر برای بروز التهاب لوزه عبارتند از:

 سن کم: التهاب لوزه در سال های پیش دبستانی تا 
اواسط دوران نوجوانی بسیار شایع است.

 مواجهه مکرر با میکروب ها: کودکان سنین مدرسه در 
تماس نزدیک با همساالن خود هستند و به طور مکرر در 
معرض ویروس ها یا باکتری هایی قرار دارند که می توانند 

سبب بروز التهاب لوزه شوند.

عوارض
التهاب یا تورم لوزه ها می تواند سبب بروز عوارض ذیل شود:

 مشکل در تنفس
 اختالل در تنفس در زمان خواب )آپنه انسدادی خواب(
 عفونتی که به داخل بافت های اطراف گسترش می یابد 

)سلولیت لوزه(
 عفونتی که منجر به تجمع چرک در پشت لوزه می شود 

)آبسه لوزه(
عفونت استرپتوکوکی

اگر التهاب لوزه ناشی از استرپتوکوک گروه A یا سایر 
گونه های استرپتوکوک درمان نشود یا اگر درمان آنتی بیوتیکی 
کامل نباشد، خطر ابتال به اختالالت نادر در کودک افزایش 

می یابد. این اختالالت عبارتند از:
 تب روماتیسمی: یک اختالل التهابی است که قلب، 

مفاصل و سایر بافت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
 گلومرولونفریت پس از عفونت استرپتوکوکی: یک 
اختالل التهابی کلیه ها که منجر به حذف ناکافی مواد زائد 

و مایعات اضافی از خون می شود.

چهزمانیبهپزشکمراجعهکنیم؟
درصورتی که کودک شما عالئم مشابه عالئم التهاب لوزه 

را دارد، تشخیص مناسب ضروری است.
مواردی که باید به پزشک مراجعه کنید عبارتند از:

 گلودرد که طی 24 ساعت بهبود نمی یابد.
 بلع دردناک یا مشکل

 ضعف شدید، خستگی یا بهانه گیری
درصورتی که کودک شما دچار هریک از عالئم ذیل شد، 

به اورژانس مراجعه کنید:
 مشکل در تنفس

 مشکالت شدید بلع
 سرازیر شدن آب دهان.

آمادگیبرایویزیتپزشک
اگر کودک شما دچار گلو درد، اشکال در بلع یا سایر عالئم 
التهاب لوزه ها شده، به پزشک خانواده یا متخصص اطفال 
مراجعه کنید. ممکن است شما به متخصص گوش و حلق 
و بینی ارجاع داده شوید. سواالتی که پزشک ممکن است 

از شما بپرسد عبارتند از:
 چه زمانی عالئم شروع شدند؟

 اگر کودک شما تب داشته، درجه حرارت بدن او 
چقدر بوده است؟

 آیا کودک در بلع مواد غذایی مشکل دارد؟
 آیا عواملی مانند داروهای بدون نسخه یا مایعات گرم 

سبب بهبود عالئم می شوند؟
 آیا در گذشته التهاب لوزه یا وجود استرپتوکوک در 
گلوی کودک شما تشخیص داده شده است؟ اگر جواب 

مثبت است، چه موقع؟
 آیا عالئم روی خواب کودک تاثیر گذاشته اند؟

سواالتی که شما می توانید از پزشک بپرسید، عبارتند از:
 چه مدت برای دریافت نتایج آزمایشات الزم است؟

 بهترین دوره درمان چیست؟
 آیا باید در مورد بروز مکرر التهاب لوزه در کودک 

خود نگران باشم؟
 چه زمانی فرزند من می تواند به مدرسه برگردد یا 

فعالیت های دیگر خود را از سر گیرد؟
ادامهدارد...
Your Doctor:منبع

  گردآوری: مریم حسینی

بشناسید.  را  بیماری خود  اولیه  عالئم  که  بگیرید  یاد   
مانند موارد زیر:

 بی اشتهایی، احساس عصبانیت و بی خوابی
 اعتراضات دیگران مبنی بر عدم عوض کردن لباس ها، 

تمیز نکردن خانه یا نپختن غذا
 عالئم مالیم مانند احساس شک یا ترس خفیف، نگرانی 
از انگیزه های افراد، شنیدن صداهای آرام یا گذرا، عدم تمرکز

 سعی کنید از کارهایی که حالتان را بدتر می کند اجتناب 
کنید، مانند:

 شرایط پراسترس مانند گذراندن زمان زیادی با افراد دیگر
 استفاده از داروهای خیابانی و الکل

 عصبانی شدن بر سر مخارج
 مخالفت با دوستان، خانواده یا همسایه ها

 تکنیک های آرامش را فرابگیرید.
 به صورت منظم کارهایی را که دوست دارید انجام دهید.

پیدا  می شنوید  که  صداهایی  کنترل  برای  روش هایی   
کنید، مثال:

 زمان بیشتری را با دیگران طی کنید.
 مشغول باشید.

 به موسیقی گوش دهید )تلویزیون و رادیو نیز موثرند 
اما ممکن است باعث آزار خانواده یا همسایه ها شوند(.

 به خودتان یادآوری کنید که این صداها نمی توانند به 
شما آسیب برسانند.

 به خودتان یادآوری کنید که این صداها قدرتی ندارند 
و نمی توانند شما را مجبور به کاری بکنند که نمی خواهید 

انجام دهید.
تجاربی  آن  افراد  که  بیایید  در  گروه هایی  به عضویت   

شبیه شما دارند.
در  که  کنید  مشخص  دارید  اعتماد  او  به  که  را  شخصی 

صورت بازگشت بیماری به او اطالع دهید.
 در مورد اسکیزوفرنی و درمان دارویی خود آگاه باشید.
 در این مورد با پرستار یا روانپزشک تان صحبت کنید.
 بخواهید اطالعاتی در مورد عالئم و درمان تان بنویسد.

داروهای  مورد  در  دارویتان،  کارکرد  عدم  در صورت   
بپرسید. جایگزین 

 از بدن خود مراقبت کنید
و  میوه  زیادی  مقدار  با  همراه  متناسب  رژیم  یک  از   

سبزیجات تازه استفاده کنید.
 سیگار نکشید. سیگار به ریه ها، قلب، گردش خون و 

شکم شما آسیب می رساند.
 سعی کنید یک ورزش منظم داشته باشید، حتی اگر فقط 
20 دقیقه پیاده روی در طول روز باشد. ورزش منظم قوی 
)دو برابر کردن ضربان قلب برای 20 دقیقه 3 بار در هفته( 

می تواند به بهبود شما کمک کند.
 در صورتی که یک موضوع غیردقیق یا آزاردهنده در مورد 
اسکیزوفرنی در یک مقاله یا برنامه رادیویی یا تلویزیونی 
وجود داشت افسرده نشوید، فعال شوید. به آنان نامه بنویسید، 

ایمیل بزنید، تماس بگیرید و اشتباهشان را متذکر شوید.
منبع:گروهآموزشکالجسلطنتیروانپزشکیبریتانیا

بیمارمبتالبهاسکیزوفرنیچگونه
بهخودکمککند؟
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یکی از مولفه های اصلی سالمت، توانایی در حفظ حالت 
اندامی مناسب و حرکت دادن دست ها و پاها برای انجام 
تمام وظایف و فعالیت ها است. اکثر ما به نحوی می توانیم 
کنار  خود  پیشرونده  حتی  و  گوناگون  بیماری های  با 
بیاییم، به شرطی که خللی در وظایف شغلی مان ایجاد 
نشود، مشکلی در مراقبت از خانواده مان به وجود نیاید 
و بتوانیم در کنار عزیزان مان از لحظات خوش زندگی 
لذت ببریم. الزمه تمام این فعالیت ها حرکت بدون درد 

یا دشواری است.
متخصص فیزیوتراپی موارد زیر را بررسی می کند:

سابقه پزشکی
عوارض یا مشکل های فعلی

شدت درد، عوامل تشدید کننده یا تسکین دهنده 
مشکل

چگونگی تاثیرگذاری مشکل بر فعالیت های روزانه 
یا رویارویی با محدودیت های عملکردی

اهداف فیزیوتراپی
داروها، آزمایش ها و عمل های مرتبط با سالمت

ارزیابی جسمی  فیزیوتراپی  متخصص  بعد  مرحله  در 
را انجام می دهد که معموال شامل موارد زیر می شود:

معاینهبادست: لمس اطراف موضع درد یا ناراحتی. 
ورم،  حساسیت،  وجود  بررسی  منظور  به  معاینه  این 
نقص بافت نرم، دمای بافت، التهاب و ... انجام می شود.
دامنهحرکتی: متخصص فیزیوتراپی مفصل ها را برای 

بررسی کیفیت حرکت و وجود محدودیت حرکت می دهد.
آزمایشعضالنی:متخصص قدرت و میزان انقباض 
به درد و ضعف عضالنی  کنترل می کند،  را  عضالت 
درجه بندی  را  عضالنی  قدرت  غالبا  و  می کند  توجه 
می کند. این آزمایش بخشی از غربالگری عصب شناختی 

نیز محسوب می شود.
غربالگریعصبشناختی: متخصص نحوه در ار تباط 
بودن اعصاب را با عضله ها بررسی می کند و حساسیت 
نسبت به درد، لمس، ارتعاش یا دما را می سنجد. واکنش ها 

نیز کنترل می شود.
آزمایش های  متخصص  مخصوص: آزمایشهای
مخصوصی را برای تایید یا رد احتمال ابتال به مشکل های 

دیگر انجام می دهد.
ارزیابیحالتاندامی:وضعیت مفاصل نسبت به حالت 
ایده آل و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی می شود.

درمانهایگوناگون
ده ها مداخله درمانی متفاوت وجود دارد که در ادامه به چند 

مورد از متداول ترین آن ها اشاره می کنیم:
 دامنه فعال حرکتی: بیمار بخشی از بدن را در دامنه حرکتی 
برخالف جاذبه باال می برد یا حرکت می دهد. این روش معموال 
یکی از نخستین مدالیته هایی است که برای درمان بیماری های 

التهابی مفاصل و آرتروز تجویز می شود.
 دامنه حرکتی فعال کمکی: در این روش بیمار از کمک 
متخصص برای حرکت دادن بدن استفاده می کند. این درمان 
معموال برای تقویت یا کشش مالیم اعضای بسیار ضعیف 

بدن تجویز می شود.
 دوچرخه ثابت با یا بدون مقاومت: این درمان معموال برای 
افزایش قدرت و یا بهبود دامنه حرکتی کمر یا پایین تنه و 

افزایش استقامت قلبیـ  عروقی انجام می شود.
 آموزش راه رفتن یا گام برداشتن: آنالیز مشکالت راه 
رفتن از طریق معاینه و بررسی دیداری برهم کنش بین کمر 
و مفصل های ران و پا هنگام مراحل مختلف راه رفتن از 
قبیل تماس اولیه، واکنش تحمل بار، ایستادن در میان دو گام، 
حالت نهایی، تاب دادن بدن در سه مرحله پیش از گام اولیه، 
در بین دو گام و در حالت نهایی. بسیاری از مشکالت کمر، 
ران، پا، مچ پا و کف پا نشات گرفته از ناهنجاری های جزئی 

گام برداشتن است یا این که زمان راه رفتن نمود می یابد.
ادامهدارد...
pain academy:منبع

فیزیوتراپیوتوانبخشیکمر،دیسککمر،گردن

یک مطالعه جدید نشان داده کسانی که زودتر 
از  بیش  می شوند  یائسگی  یا  منوپوز  دچار 
زنان دیگر در معرض بروز بیماری های قلبی 

و مرگ زودرس هستند. 
یائسگی معموال در سن 51 سالگی شروع 
می شود ولی 10 درصد از زنان تا سن 45 
سالگی یائسه می شوند. بعضی از درمان هایی 
که برای سرطان انجام می شوند و در مواردی 
که تخمدان ها با عمل جراحی خارج می شوند 

موجب یائسگی زودرس می شوند.

در این مطالعه محققان هلندی 32 بررسی 
قبلی را که مجموعا روی بیش از 300 هزار 
زن انجام شده بود، تحلیل کرده و زنانی را 
سالگی   45 از  بیشتر  و  کمتر  سنین  در  که 
دچار یائسگی شده بودند باهم مقایسه کردند. 
مطالعه نشان داد ریسک بروز بیماری قلبی 
در آنانی که در سنین کمتر از 45 سال یائسه 
می شوند، به میزان 50 درصد بیشتر می شود.
یائسگی زودرس همچنین ریسک مرگ را 
به علت بیماری های قلبی عروقی و مرگ به 

هر علتی افزایش می دهد ولی روی ریسک 
سکته قلبی تأثیری ندارد. 

بروز  افزایش  احتمال  علت  به  گرچه 
بعضی سرطان ها و سکته مغزی، مدت ها 
هورمون  از  یائسه  زنان  برای  که  است 
در  محققان  نمی شود،  استفاده  درمانی 
زنانی که دچار یائسگی زودرس هستند 
و  قلبی  بیماری های  از  پیشگیری  برای 
از  تا  می کنند  توصیه  استخوان  پوکی 
مگر  شود  استفاده  زنانه  هورمون های 

وجود  خاصی  طبی  مانع  اینکه 
داشته باشد.

تأثیر  احتماال  میگویند  محققان 
یائسگی زودرس و بروز بیماری های 
قلبی عروقی دوطرفه است. به این 
معنی که هم یائسگی زودرس می تواند 
ریسک بیماری های قلبی را افزایش 
و  فشارخون  بودن  باال  هم  و  دهد 
به  آسیب  با  می تواند  باال  کلسترول 
عروق خونی تخمدان موجب منوپوز 

زودرس شود.
Your Doctor:منبع

ارتباطیائسگیزودرسوبیماریقلبیومرگزودرس
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مطالعات قبلی نشان داده که کافئین موجود 
در قهوه می تواند سیر بیماری پارکینسون را 
کوتاه کند. بر همین اساس، محققین ماده ای 
بر پایه کافئین ساخته اند که می تواند تجمع 
پروتئین هایی را که موجب بروز پیشرفت 

بیمار پارکینسون می شوند، مهار کند.
پیشرونده  بیماری  نوعی  پارکینسون 
آن  اصلی  علت  که  است  عصبی 
شناخته شده نیست ولی شواهد زیادی دال 
بر دخیل بودن پروتئین خاصی به نام آلفا 
در   alpha-synuclein سی نوکلئین 
بروز آن وجود دارد. در بیماری پارکینسون 
شکل این پروتئین به صورت نابهنجاری 
در مغز تغییر کرده و ذرات کوچکی را به نام 
اجسام لوی Lewy bodies ایجاد می کند 
که در سلول های تولیدکننده دوپامین در 
تجمع  مغز  در  سیاه  ماده  نام  به  محلی 
پیداکرده و آنها را از بین می برند. دوپامین 
ماده ای است که دستورات حرکتی مغز 
می کند.  مدیریت  آن  سلول های  بین  را 
مهار  برای  راه هایی  درصدد  محققان 
تولید آلفا سی نوکلئین هستند تا بتوانند 
بدین وسیله بیمار پارکینسون را هم مهار 
کنند. هدف غالب داروهایی که تاکنون از 
آن ها در کنترل پارکینسون استفاده شده، 

افزایش میزان دوپامین است. 
حاال محققین با در نظر گرفتن مطالعات 
قبلی که تأثیر کافئین را در کنترل بیماری 
پارکینسون بررسی کرده، شکل مولکول 
کافئین را تغییر داده و هشت مولکول جدید 
تولید کرده اند. تعدادی از این مولکول ها 
توانسته اند از تغییر شکل آلفا سی نوکلئین 
جلوگیری کنند. محققان امیدوارند ادامه 
داروی  کشف  به  بتواند  تحقیقات  این 
جدیدی برای درمان بیماری پارکینسون 

کمک کند.
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