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به  اشعه درمانی  نوعی  گامانایف  رادیوسرجری 
منظور درمان تومورها و سایر اختالالت مغزی است. 
در رادیوسرجری گامانایف، با تجهیزات تخصصی نزدیک 
به 200 پرتوی کوچک به صورت متمرکز به تومور یا 
سایر بافت های هدف تابانده می شود. اگرچه هر پرتو 
اثر بسیار کمی روی بافت مغز دارد، در جایی که تمام 
پرتوها به یکدیگر می رسند، دوز باالیی از اشعه به بافت 

مورد نظر تابانده می شود.
دقت رادیوسرجری گامانایف حداقل آسیب را به 
بافت های سالم مجاور وارد می کند. در برخی موارد، 
رادیوسرجری گامانایف در مقایسه با سایر انواع روش های 
پرتودرمانی دارای عوارض جانبی کمتری است. همچنین، 
رادیوسرجری گامانایف اغلب نسبت به جراحی مغز یک 

گزینه امن تر است.
رادیوسرجری گامانایف معموال طی یک روز قابل 

انجام است.

علت انجام
یک  اغلب  گامانایف  رادیوسرجری  انجام  دالیل 
جایگزین مناسب برای جراحی مغز است. جراحی مغز 
نیاز به برش جمجمه، غشای اطراف مغز و بافت مغز دارد. 
این نوع پرتودرمانی معموال در موارد زیر انجام می شود:
 وجود تومور یا سایر اختالالت مغزی که دسترسی 

به آن از طریق جراحی مغز دشوار است.
 وضعیت سالمت شخص به اندازه ای نیست که 

تحت عمل جراحی مغز قرار گیرد.
درمانی  روش های  از  که  می دهد  ترجیح  فرد   

کم تهاجمی تر استفاده شود.

درمان  برای  معموال  گامانایف  رادیوسرجری 
وضعیت های زیر استفاده می شود:

 تومور مغزی. رادیوسرجری در درمان تومورهای 
مغزی  تومورهای  و  غیرسرطانی)خوش خیم(  مغزی 

سرطانی )بدخیم( مفید است.
رادیوسرجری ماده ژنتیکی )DNA( را در سلول های 
تومور تخریب می کند. سلول ها توانایی خود را برای تولید 
مثل از دست داده و ممکن است از بین رفته و تومور 

ممکن است به تدریج کوچک شود.

 ناهنجاری های عروقی )AVM .(AVM شامل 
اختالالتی در شریان ها و وریدهای مغزی است. در این 
بیماری مویرگ ها که عروق خونی کوچکی هستند از 
سیستم خونرسانی خارج شده و این امر می تواند منجر 
به اختالل در جریان خون طبیعی و درنتیجه خونریزی 

شود.
 نورآلژی عصب سه قلو. نورآلژی عصب سه 
قلو اختالل یک یا هردو عصب سه قلو است. عصب 
سه قلو اطالعات حسی را بین مغز و نواحی پیشانی، 
گونه و فک پایین را کنترل می کند. این اختالل عصبی 
درد ناتوان کننده ای در صورت ایجاد می کند که مشابه 

شوک الکتریکی است.
پس از درمان، اکثر افراد طی چند روز تا چند ماه 

بهبود می یابند.
 نوروم آکوستیک. نوروم آکوستیک یک تومور 
غیرسرطانی )خوش خیم( است که اغلب در عصبی که 

گوش را به مغز متصل می کند، اتفاق می افتد.
که شخص  می شود  به عصب سبب  تومور  فشار 

دچار کاهش شنوایی، سرگیجه، از دست دادن تعادل و 
وزوز گوش شود. با رشد تومور، اعصابی که احساس 
و حرکات عضله را در صورت تحت کنترل دارند نیز 

تحت فشار قرار می گیرند.
رادیوسرجری می تواند با وارد کردن حداقل آسیب 
دائمی به عصب، سبب توقف رشد تومور یا کوچک 

شدن اندازه آن شود.
 تومورهای هیپوفیز. تومورهای هیپوفیز می توانند 
مشکالت زیادی را ایجاد کنند. غده هیپوفیز هورمون ها 
استرس،  در  و  بوده  متنوع  عملکردهای  دارای  که  را 
متابولیسم بدن و عملکرد جنسی نقش دارند، در بدن 

کنترل می کند.

خطرات احتمالی
از هیچ برشی همانند  در رادیوسرجری گامانایف 
جراحی استفاده نمی شود، بنابراین به طور کلی نسبت 
به جراحی مغز خطرات کمتری را به دنبال دارد. در 
با  با عوارض مرتبط  جراحی مغز، شما ممکن است 

بیهوشی، خونریزی و عفونت روبرو شوید.
عوارض جانبی زودرس معموال موقتی بوده و عبارتند از:
 خستگی. خستگی ممکن در چند هفته اول پس 

از رادیوسرجری گامانایف اتفاق افتد.
 تورم. تورم مغز در ناحیه درمان شده یا در ناحیه 
نزدیک به آن می تواند سبب بروز عالئمی مانند سردرد، 
استفراغ شود. پزشک ممکن است داروهای  تهوع و 
ضدالتهاب )داروهای کورتیکواستروئید( را به منظور 
پیشگیری از بروز این مشکالت یا درمان عالئم تجویز کند.
 مشکالت پوست سر و مو. پوست سر ممکن 
است در محلی که دستگاه در طول درمان به سر متصل 
می شود قرمز و حساس شود. برخی افراد ممکن است 
به طور موقت مقداری از موهای خود را از دست بدهند.
به ندرت ممکن است افراد دچار عوارض جانبی 
طوالنی مدتی مانند سایر مشکالت مغزی یا عصبی ماه ها 

پس از رادیوسرجری گامانایف شوند.
ادامه دارد...
Your Doctor :منبع

 مهرداد منصوری
 اورتوپد

کاردرمانی یا Occupational therapy شاخه ای از علوم پزشکی 
است که هدف آن بازپروری فرد، به گونه ای است که بتواند به طور 
مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد. فردی که 
طرف کاردرمانی است، کسی است که به علت بیماری، تصادف یا 
مسن شدن، توانایی های طبیعی را که افراد دیگر دارند نداشته یا آنها 

را از دست داده است.
کودکانی که به علت مشکالت مادرزادی توانایی های طبیعی را ندارند، 
کسانی که به علت عقب افتادگی های ذهنی نمی توانند کارهای معمولی 
را انجام بدهند، افرادی که به علت افزایش سن و ناتوانی های ناشی 
از آن در مراقبت از خود دچار مشکل شده اند، کسانی که به علت 
آسیب های ناشی از تصادف نمی توانند فعالیت های شغلی خود را 
مانند قبل انجام بدهند و بسیاری افراد دیگر می توانند از کمک یک 

کاردرمانگر استفاده کنند.
کاردرمانگر Occupational therapist به فرد ناتوان یاد می دهد 
که چگونه از خود مراقبت کند، به چه صورت کار کند و چگونه 
تفریح کند. به وی آموزش می دهد تا یاد بگیرد چگونه غذا بخورد، 
لباس بپوشد، حمام برود، غذا درست کند و کارهای خانه و مدرسه و 

محل کارش را انجام دهد.
کاردرمانگر هر چیزی را که مانع انجام فعالیت های طبیعی شخص 
باشد تغییر می دهد. وی در محیط زندگی و کار فرد تغییراتی می دهد 
تا وی بهتر بتواند زندگی کند. در نوع کار شخص تغییراتی می دهد 
تا بهتر بتواند از عهده وظایف محوله خود برآید. ابزارهای خاصی به 
فرد می دهد تا وی با کمک آنها بتواند بهتر کارهایش را انجام دهد و 

مهارت های فرد را در انجام فعالیت هایش افزایش می دهد.
یک کاردرمانگر آموزش های الزم را دیده تا با فردی که از لحاظ ذهنی 
قدری کند است یا مشکالت عاطفی مانند افسردگی یا اضطراب دارد 

برخورد مناسب داشته و او را آماده یک زندگی بهتر کند.
کاردرمانی می تواند به کودکانی که مشکالت زیر را دارند کمک کند:

 بیماری های مادرزادی و آسیب های موقع تولد
 مشکالت حسی

 آسیب های مغز و نخاع
 مشکالت یادگیری

 اوتیسم
 روماتیسم مفصلی

 اختالالت ذهنی و رفتاری
 مشکالت ارتوپدی

 تاخیر در رشد
 بعد از عمل جراحی

 سوختگی
 اسپاینا بیفیدا
 قطع عضو

 سرطان
 آسیب های شدید دست

 ام اس، فلج مغزی
یک کاردرمانگر به کودک کمک می کند تا:

 مهارت های دستی خود را بهتر کرده و بتواند اشیاء را با دست خود 
بگیرد و رها کند یا بتواند بهتر بنویسد

 ارتباط بین چشم و دست خود را بهتر کند. به طور مثال با توپ 
بهتر بازی کند

 کودکانی که مشکالت یادگیری دارند بتوانند کارهایی را مانند حمام 
رفتن، لباس پوشیدن، شانه کردن موی سر، مسواک زدن، غذا خوردن، 

توالت رفتن و بسیاری کارهای دیگر، بهتر انجام دهند
 کودکانی که مشکالت رفتاری دارند بتوانند بهتر خشم خود را 

کنترل کنند
 بتوانند از وسایلی مانند ویلچر و عصا بهتر استفاده کنند

 کودکانی که مشکالت تمرکز دارند بتوانند مهارت های اجتماعی 
خود را بهتر کنند

 کاردرمانگرها در سازمان های بهزیستی، بیمارستان ها، مراکز بازپروری، 
مراکز پرستاری و مراکز اجتماعی کار می کنند.

کاردرمانی چیست؟ 
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 میثم میرعشقی
چشم پزشک

در این مبحث قصد داریم به یک 
اشتباه رایج بپردازیم و آن مصرف 
خودسرانه قطره های چشمی است، 
قابل  تاثیر  نه تنها  کار  این  که  چرا 
قبولی ندارد بلکه ممکن است سبب 
بروز مشکالت حاد بینایی هم بشود. 
خودسرانه  مصرف  عوارض 
داروها، از جمله قطره های چشمی را 
نباید دست کم بگیریم. من در ابتدای 
این بحث به جوشکارها، رانندگان 
موتورسیکلت و ورزشکارانی اشاره 
فضاهای  در  کار  حین  که  می کنم 
باز در معرض جسم خارجی قرار 
دارند. این افراد اغلب به داروخانه 
رفته و به نسخه پیچ می گویند یک 

قطره بدهد.
تجربه نشان داده در این مواقع، به متقاضی دارو، 
قطره بی حس کننده یا قطره های غیرمرتبط ارائه می شود. 
توجه داشته باشید قطره های بی حس کننده برای اتاق 
عمل یا حین معاینه توسط چشم پزشک آن هم به مقدار 
تا متخصص  استفاده می شود  کنترل شده  محدود و 
بیشتری کارهای  با دقت و سهولت  بتواند  یا جراح 

درمانی را انجام دهد.
و  عوارض سخت  قطره ها  این  از  مکرر  استفاده 
سبب  مثال  عنوان  به  دارد.  جبران  غیرقابل  گاهی 

کدورت سنگین قرنیه شده و در موارد حاد، فرد را 
تا مرز نابینایی می برد. به این دلیل است که همیشه 
این قطره ها جزء خطرناک ترین  بیماران می گویم  به 
داروهای چشمی تلقی شده و صرفا باید در شرایط 

کنترل شده و زیرنظر متخصص استفاده شود.
قطره بعدی نفازولین است. این دارو سبب تنگ 
شدن عروق خون رسان شده در نتیجه قرمزی چشم 
را از بین می برد. افراد تصور می کنند با مصرف این 
دارو قرمزی چشم ها کامال برطرف می شود، در صورتی 

که این تصور غلط است زیرا اصل عارضه 
باقی مانده و کار خودش را می کند.

دارو  این  به  چشم  خونی  عروق  اگر 
مصرف،  عدم  صورت  در  شوند،  وابسته 
از حد معمول گشاد شده و  عروق بیش 
حالت  این  در  می رسند.  نظر  به  قرمزتر 
داروهای عادی برای درمان کارساز نیستند 
و باید دوره درمانی طوالنی تری سپری شود.
استامینوفن  مانند  دارو  این  متاسفانه 
در دسترس همه قرار دارد، در حالی که 
می بایست در موارد محدود آن هم با تجویز 

چشم پزشک مصرف شود.

 نگهداری از قطره های چشمی 
در سفر

اکثر قطره ها شیوه نگهداری آسانی دارند 
و می توان آنها را در محدوده دمای ایده آل 
یعنی بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد قرار 
داد. به خاطر داشته باشید در هوای گرم، 
قرار  آن  درون  یا  اتومبیل  داشبورد  روی  را  قطره ها 
ندهید زیرا در دمای پشت شیشه های اتومبیل گاهی 
تا 40 درجه و بیشتر باال رفته و در این شرایط دارو 

غیرقابل استفاده شده، باید دور انداخته شود.
پیشنهاد می کنم برای نگهداری بهتر دارو در سفر 
به توصیه های درج شده روی برچسب آن دقت کنید 
زیرا بعضی از انواع قطره ها نیازمند محیط سرد هستند 
و باید در یخچال یا ظروف حاوی یخ با محدوده دمای 

1 تا 8 درجه سانتیگراد نگه داری شوند.

مصرف خودسرانه قطره های چشمی، ممنوع!

رادیوسرجری گامانایف  چیست و چه کاربردی دارد؟ )1(

خارش پوست مشکل شایعی است که 
می تواند برای هر کسی به وجود آید. خارش 
علل بسیار زیادی دارد و می تواند به علت 
اگزما، کهیر، حساسیت، پسوریازیس، نیش 
حشرات یا بسیاری مشکالت دیگر به وجود 
آید. خارش در کسانی که پوست خشک 
کاهش  برای  می شود.  دیده  بیشتر  دارند 
احساس خارش روش های زیر می توانند 

کمک کننده باشند:
 یک حوله خیس و سرد یا یک تکه 
پوست  روی  دقیقه   5-10 برای  را  یخ 

خارش دار بگذارید.
 یک کرم مرطوب کننده پوست را 
که بدون ماده معطر باشد به پوست بزنید. 
اگر کرم شما از قبل در یخچال نگهداری 

شده و قدری سرد باشد بهتر است.
 از مواد بی حس کننده موضعی که 
به خصوص حاوی pramoxine باشند 

استفاده کنید.
یا  منتول  مانند  سردکننده  مواد  از   

کاالمین استفاده کنید.
 پوست را نخارید چون به آن صدمه 
احتمال  افزایش  موجب  می تواند  و  زده 

عفونت شود.
اگر پوست شما خشک است در   
حمام از آب ولرم و نه خیلی داغ استفاده 
به ده دقیقه  کنید. زمان دوش گرفتن را 
محدود کنید. بعد از حمام از لوسیون های 
بدون مواد معطر استفاده کنید، لباس های 
آزاد و از جنس کتان بپوشید، محل زندگی 
خود را خنک و با رطوبت متعادل نگهداری 
برای  بخور  یک  از  زمستان  در  و  کنید 

افزایش رطوبت هوا استفاده کنید.
Your Doctor :منبع

اگر پوستتان می خارد...

تـازه هـا

بــدانیـم

آرتریت به التهاب مفاصل گفته می شود. اوستئوآرتریت شایع ترین شکل آرتریت 
بوده و سبب تورم غضروفی می شود که مفاصل را حفاظت می کند. بین سال های 
2012-2010 حدود 49/7 درصد افراد 65 ساله و باالتر در ایاالت متحده به آرتریت 
مبتال شدند. آرتریت و سایر بیماری های روماتیسمی علت عمده ناتوانی در میان 
بزرگساالن هستند. در آمریکا 9/8 درصد افرادی که بین سال های 2012-2010 به 

آرتریت مبتال شدند محدودیت را در فعالیت ها گزارش کردند.
درحالی که فعالیت بدنی برای بسیاری از سالمندان مبتال به آرتریت چالش برانگیز 
است، فعالیت بدنی می تواند به بیماران در کنترل بهتر بیماری و حفظ عملکرد 
فیزیکی کمک کند. عالوه براین، ورزش می تواند خطر سایر بیماری ها را مانند 
دیابت نوع 2 و بیماری قلبی کاهش دهد. راهنماهای موجود برای افراد 65 ساله و 

باالتر فعالیت بدنی هوازی را با شدت متوسط به میزان 150 دقیقه در هفته توصیه 
می کنند. با این حال، گزارشات نشان می دهد در آمریکا از هر 10 سالمند مبتال به 
اوستئوآرتریت زانو یک نفر به این توصیه عمل می کند. این امر احتماال به آن علت 
است که این بیماران این دستورالعمل ها را با توجه به وضعیت خود غیرقابل حصول 
یافته اند. بنابراین محققان درصدد برآمدند به این سوال پاسخ دهند که آیا میزان 
کمتر فعالیت بدنی می تواند برای بیماران سالمند مبتال به آرتریت مفید باشد یا خیر.

در این مطالعه اطالعات 1629 نفر با سن 49 سال و باالتر بررسی شد. تمام 
شرکت کنندگان به درد و سفتی مفاصل ران، زانو یا پا مبتال بودند. عملکرد فیزیکی 

افراد در ابتدای مطالعه و 2 سال بعد ارزیابی شد. 
نتایج نشان داد بعد از 2 سال، عملکرد فیزیکی یک سوم افراد بهبود یافته 

یا باال باقی مانده بود. افرادی که ورزش منظم انجام می دادند عملکرد فیزیکی 
باالتر را تجربه می کردند. البته الزم نبود توصیه 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط 
را در هفته رعایت کنند تا از مزایای ورزش بهره منده شوند. سالمندانی که فقط 
45 دقیقه فعالیت متوسط مانند پیاده روی سریع در هفته انجام می دادند، نسبت به 
کسانی که کمتر از این میزان ورزش می کردند، 80 درصد بیشتر احتمال داشت 
که عملکرد فیزیکی آنها حفظ شود یا بهبود یابد. به گفته محققان، انجام فقط یک 
سوم میزان فعالیت بدنی توصیه شده توسط دستورالعمل ها برای سالمندان مبتال 

به آرتریت سودمند است. 
نکته عملی: فعالیت بدنی اندک بهتر از انجام ندادن آن است. در سالمندانی که 
از آرتریت رنج می برند و اندکی فعال هستند حداقل 45 دقیقه ورزش در طول 

هفته سبب حفظ عملکرد فیزیکی می شود. 
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