
 گردآوری: نیلوفر شایسته

کیست پستان درون بافت سینه معموال مانند انگور یا یک 
بادکنک پر از آب احساس می شود. کیست پستان نیازی 
به درمان ندارد مگر اینکه بزرگ و دردناک شده یا باعث 
ناراحتی فرد شود که در این صورت تنها راه تسکین درد، 
تخلیه مایع از پستان است. در شماره گذشته، نکاتی در 
مورد نشانه ها، علت ایجاد، آمادگی برای ویزیت پزشک 
و انتظاراتی که از پزشک خود  می توانید داشته باشید، بیان 

شد. در ادامه، به دیگر جنبه ها خواهیم پرداخت.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
بافت نرمال پستان در زنان سالم اغلب ناصاف یا کروی 
است. اما اگر به وجود هرگونه توده مشکوک در سینه 
خود پی بردید که پس از دوره قاعدگی از بین نرفت و 
تغییر سایز و تغییر شکل داشت، سریعا یک وقت مالقات 

با پزشک خود بگیرید.

روش های تشخیصی و درمانی
غربالگری و تشخیص کیست پستان معموال پس  از  ارزیابی 
و شناسایی پزشک آغاز می شود. عالوه بر بحث در مورد 
عالئم و سابقه سالمت شما، پزشک معاینه پستان را انجام 
می دهد و ممکن است با توجه به وضعیت شما سونوگرافی 

پستان یا آسپیراسیون با سوزن نیز انجام دهد.
 معاینه پستان

پزشک به بررسی فیزیکی توده پستانی می پردازد و نواحی 
دیگر پستان را نیز جهت اطمینان معاینه می کند. از آنجائی که 
پزشک نمی تواند فقط از طریق معاینه بالینی پستان به وجود 
توده در پستان پی ببرد، ازاین رو، به انجام تست های بیشتر 
نیاز پیدا می کنید، مانند آزمایش تصویربرداری یا آسپیراسیون.

 سونوگرافی پستان
سونوگرافی پستان می تواند به پزشک در تعیین این که آیا 
توده در پستان مایع است یا جامد، کمک کند. منطقه پر 
از مایع معموال نشان دهنده کیست پستان و توده جامد به 
احتمال زیاد توده غیرسرطانی مانند فیبروآدنوم است، اما 
الزم به ذکر است در برخی مواقع توده جامد نیز می تواند 

به سرطان پستان تبدیل شود .
بر اساس آنچه که پزشک در سونوگرافی می بیند، برای 
بررسی بیشتر توده جامد، می تواند بیوپسی را از پستان توصیه 
کند. اگر پزشک به راحتی توده ای در پستان احساس کرد، 
مرحله سونوگرافی پستان را حذف کرده و به آسپیراسیون 

سوزنی می پردازد.
 آسپیراسیون

در طول آسپیراسیون، پزشک یک سوزن نازک را به توده 

پستان وارد کرده و مایع داخل توده را بیرون می کشد. اغلب، 
آسپیراسیون با استفاده از اولتراسوند صورت می گیرد و 
از این طریق، محل دقیق قرار دادن سوزن در بافت توده 
مشخص می شود. هنگامی که مایع از توده پستان بیرون 
می آید، پزشک فورا جهت بررسی و تشخیص کیست 

پستان اقدام می کند.
چنانچه مایع خارج شده خونی نباشد و توده پستان از 
بین برود، شما نیازی به هیچ گونه تست بیشتر یا درمان 

پیدا نمی کنید.
اما اگر مایع خونی برسد یا توده ای در پستان باقی بماند، 
پزشک نمونه ای را از مایع خارج شده برای انجام آزمایشات 
بیشتر به آزمایشگاه ارسال و شما را به یک جراح پستان یا 

رادیولوژیست معرفی می کند.
اگر هیچ مایعی خارج نشد، پزشک به احتمال زیاد جهت 
مانند  را  بیشتر توده آزمون های تصویربرداری  بررسی 
ماموگرافی و سونوگرافی توصیه می کند. فقدان مایع یا 
توده در پستان، حاکی از آن است که توده پستان یا حداقل 
بخشی از آن جامد است و نمونه ای از سلول ها جمع آوری 
شده و برای تجزیه و تحلیل بیشتر و بررسی اینکه آیا 
توده سرطانی است یا خیر، به آزمایشگاه ارسال می شود.

 
درمان

درمان دارویی
برای کیست های پر از مایع در پستان هیچ گونه درمانی 
نیاز نیست. اگر شما هنوز به یائسگی نرسیده اند، پزشک به 
پایش وضعیت کیست پستان می پردازد و اینکه آیا کیست 

خودبه خود برطرف می شود یا خیر.
آسپیراسیون

آسپیراسیون روشی است که برای تشخیص کیست پستان 

مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است به عنوان یکی 
از روش های درمان نیز به کار برود. اگر پزشک در زمان 
تشخیص موفق به تخلیه تمام مایع از کیست شود، توده 

از بین می رود و کلیه عالئم نیز بهبود می یابند.
اگر مبتال به کیست پستانی باشید، ممکن است نیاز به تخلیه 
بیش از یک بار مایع درون توده داشته باشید. کیست های عود 
کننده یا جدید به طور معمول رایج هستند. با این حال، در 
صورتی که کیست در دو تا سه چرخه قاعدگی از بین نرود 
و بطور مداوم افزایش سایزداشته باشد، شما باید به پزشک 
خود برای بررسی بیشتر از طریق سونوگرافی مراجعه کنید.

هورمون درمانی
با استفاده از قرص های جلوگیری از بارداری )قرص های 
ضدبارداری خوراکی( که برای تنظیم چرخه قاعدگی استفاده 
می شود می توان به کاهش عود کیست های پستان کمک 
کرد. اما به دلیل عوارض احتمالی جانبی جدی که وجود 
دارد، قرص های جلوگیری از بارداری یا داروهای هورمونی 
دیگر مانند تاموکسیفن، معموال فقط در زنان مبتال به عالیم 
شدید توصیه می شود. قطع درمان جایگزینی از طریق 
هورمون، در طول سال های پس از یائسگی ممکن است 

تشکیل کیست ها را در این زنان کاهش دهد.
عمل جراحی

جراحی کیست فقط در شرایط غیرمعمول ضروری است. 
جراحی زمانی پیشنهاد می شود که کیست پستان باعث 
ناراحتی فرد شود و پس از ماه ها عود کند یا کیست پستان 
حاوی مایع آغشته به خون باشد یا دیگر نشانه های نگران 

کننده را داشته باشد.
روغن گل پامچال

یک مکمل از نوع اسید چرب )اسید لینولئیک( است که 
همواره در دسترس قرار دارد. چند مطالعه کوچک نشان 

می دهد که روغن گل پامچال ممکن است به تسکین 
درد پستان ناشی از کیست ها و چرخه قاعدگی کمک 
کند. اما این شواهد قطعی نبوده و تحقیقات بیشتری در 
این زمینه مورد نیاز است. اگرچه مکانیسم دقیق آن تا به 
امروز مشخص نبوده، برخی از کارشناسان بر این  باورند 
زنانی که دچار کمبود اسید لینولئیک هستند، بسیار بیشتر 
به نوسانات هورمونی در سیکل قاعدگی حساس هستند 

و در نتیجه درد پستان نیز در آنها شدیدتر است.
وجود کیست یا توده در بدن شما نیاز به ارزیابی پزشکی 
فوری دارد تا مطمئن شوید که سرطانی نباشد، بنابراین 
توصیه های پزشک خود را با دقت دنبال کنید و اگر در 
حال مصرف هرگونه ویتامین، داروهای گیاهی یا دیگر 
مکمل های غذایی هستید پزشک خود را در جریان قرار دهید.

تغییر شیوه زندگی
برای به حداقل رساندن ناراحتی های مرتبط با کیست های 

پستان، می توانید این اقدامات را امتحان کنید:
 استفاده از سینه بندهای مخصوص: چنانچه دچار درد 
پستان ناشی از کیست هستید، نگه داشتن محکم بافت 
سینه ممکن است به از بین بردن برخی از این ناراحتی ها 

کمک کند.
 اجتناب از مصرف کافئین: اگرچه هیچ گونه مدرک 
علمی معتبری مبنی بر عود عالئم کیست پستان با مصرف 
کافئین وجود ندارد، با این حال، برخی از زنان پس از 
حذف کافئین از رژیم غذایی خود از عالئم این بیماری 
رهایی پیدا کرده و دیده شده که با کاهش یا حذف کافئین 
در مواد غذایی مصرفی همچون نوشیدنی ها، و همچنین 
در غذاهایی مانند شکالت بسیاری ازعالئم آنها بهبود 

یافت.
 کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی: اگرچه ارتباط 
بین کاهش مصرف نمک و شکل گیری و ایجاد کیست های 
پستان هنوز قطعی نبوده و اثبات نشده، برخی مطالعات 
بیان گر آن است که کاهش مصرف نمک می تواند در این 
زمینه بسیار موثر باشد. کاهش دریافت سدیم با کاهش 
مقدار مایع اضافی موجود در بدن ارتباط مستقیم داشته و 
به نوبه خود به از بین بردن نشانه ها و عالئم مرتبط با 

کیست پستان کمک می کند.
 استفاده با دقت داروهای مسکن تجویز شده توسط 
پزشک: داروهای مسکنی که پزشک تجویز می کند مانند 
استامینوفن یا داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند 
تجاری نام های  با   )ibuprofen(  ایبوپروفن 

 )Naprosyn( یا ناپروکسن )IB و Advil، Motrin( 
می توانند تا حد زیادی درد ناشی از وجود کیست پستان 

را در زنان بکاهند.
Your Doctor :منبع

 مهرداد منصوری، 
ارتوپد

یکدیگر  با  طرف  دو  در  فوقانی  اندام  کل  طول  وقتی 
متفاوت باشد یا طول کل اندام تحتانی در دو طرف با یکدیگر 
یا  اندام ها  طول  اختالف  وضعیت  این  به  باشد،   متفاوت 
Limb Length Discrepancy می گویند. اختالف طول دو 
اندام فوقانی معموال مشکل خاصی برای فرد به وجود نمی آورد 

ولی در اندام تحتانی این طور نیست.
بقیه این بحث در مورد اختالف طول در اندام های تحتانی است.
بسیاری اوقات در افراد عادی هم، طول اندام های تحتانی )چیزی 
ارتوپدی منظور  پا گفته می شود- در  به آن  که در زبان عامیانه 
از پا قسمتی از اندام تحتانی است که پایین تر از مچ قرار گرفته 
است( ممکن است حتی تا حد یک و نیم سانتی متر هم با یکدیگر 
متفاوت باشند. اختالف طول بیش از این حد نیاز به درمان دارد.

مهم ترین علل متفاوت بودن طول اندام ها 
یا ساق شکسته شده در  استخوان ران  اگر  قبلی:  شکستگی 
وضعیت نامناسب و کوتاه جوش بخورد، طول اندام ها غیریکسان 
می شود. اگر به دنبال ضربه یا شکستگی در دوران کودکی، صفحه 
رشد استخوان ران یا ساق آسیب ببیند، ممکن است آن استخوان 
خوب رشد نکند و کوتاه تر از استخوان طرف مقابل باقی بماند. 
گاهی در کودکان استخوان ران بعد از شکستگی و جوش خوردن 
دچار افزایش رشد می شود که ممکن است نتیجه آن بلندتر شدن 

ران طرف آسیب دیده باشد.
در  مفصلی  التهاب  یا  استخوانی  عفونت  استخوان:  عفونت 
زمان کودکی ممکن است موجب اختالف طول اندام ها در سنین 

باالتر شود.
مانند  مادرزادی  بیماری های  بعضی  مادرزادی:  بیماری های 
نوروفیبروماتوز، اگزوستوز متعدد یا بیماری اولیر می تواند موجب 

اختالف طول اندام ها شود.
بیماری های عصبی و عضالنی: بعضی بیماری های عصبی یا 
عضالنی مانند ابتال قبلی به فلج اطفال می تواند موجب اختالف 

طول اندام ها شود

تشخیص اختالف طول اندام ها
پزشک معالج با اندازه گیری طول نقطه خاصی از لگن تا مچ 
پا و مقایسه این مقدار در دو طرف می تواند تا حدودی متوجه 
این  دقیق تر  اندازه گیری  شود.  تحتانی  اندام های  طول  اختالف 
نام  به  رادیوگرافی  از  خاصی  نوع  از  استفاده  با  طول  اختالف 

اسکنوگرام Scanogram است.

عالئم اختالف طول اندام ها
اختالفی در حدود 4 سانتی متر در یک فرد بزرگسال می تواند 
موجب لنگش و مصرف انرژی بیشتر در حین راه رفتن شود. ممکن 
است اختالف طول اندام های تحتانی زمینه را برای کمردرد بیشتر کند.

درمان
اگر دو اندام طول متفاوتی داشته باشند چگونه درمان می شوند؟ 
اگر اختالف طول در حد یک اینچ یعنی 2/5 سانتی متر باشد درمان 
بصورت اضافه کردن یک کفی به زیر پاشنه پا در داخل یا زیر 
کفش است. طول های بیشتر ممکن است نیاز به درمان جراحی 

داشته باشند.
اختالف طول  برای اصالح  از روش های جراحی گوناگونی 

اندام های تحتانی استفاده می شود.
در شماره آینده، در مورد روش های جراحی بیشتر خواهیم 

دانست.

علت اختالف طول اندام ها  
چیست؟
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بهترین روش های درمان کیست های مزاحم

در 2 شماره گذشته، برخی از نقاشی های معمول 
کودکان را تحلیل کردیم، از جمله سر، صورت، دهان 

و دندان ها و چشم ها.
در ادامه به دیگر موارد پرداخته می شود.

حیوانات
اگر کودک به دلیلی جز اینکه، در محیط زندگی حیوانی 
دیده باشد یا خودش حیوانی داشته باشدیا اصوال حیوانات 
را دوست داشته باشد، حیوانی را نقاشی کند )معموال 
حیوانات وحشی(، ممکن است به دلیل احساس گناه و 
تقصیری باشد که کودک در محیط خاص حس کرده 
و چون جرأت آن را ندارد که گناه خود را ترسیم کند، 
ترجیح می دهد احساسات و عادات و تمایالت خود را 
در قالب تصویر حیوان نشان دهد، درست مانند زمانی 

بازی با عروسک هایش که برایش جالب و بسیار جذاب 
است، زیرا او می تواند آزادانه هر چه دلش می خواهد، از زبان 
عروسک هایش بیان کند، بدون آنکه خود احساس گناه کند.

اتومبیل
در جامعه امروزی، ماشین نماد قدرت است، به همین 
دلیل در نقاشی های کودکان به خصوص پسران، ماشین 

زیاد دیده می شود.
فاصله بین اشخاص نقاشی

اعضای یک خانواده هماهنگ، در نقاشی کودکان همیشه 
دست در دست هم نشان داده می شوند. نزدیک شدن دو یا 
چندین شخصیت، نشانگر انس و الفت واقعی آنها یا تمایل 
کودک به آنها است. ولی اگر کودک فکر کند خواهرش بیشتر 

از او مورد توجه پدر و مادر قرار دارد، خواهرش را بین 
پدر و مادر و خود را دورتر از آنان قرار می دهد. اگر یک 
کودک نسبت به برادر کوچکترش، احساس حسادت 
کند و از اینکه برادرش جای او را در گستره عواطف 
پدر و مادرش بگیرد، وحشت داشته باشد، ممکن است 
در نقاشی خود او را حذف کند یا آنکه در موضع فرزند 
بزرگتر قرار دهد و خود را به شکل بچه کوچکتر ترسیم 

کند یا باالخره به سادگی جای او را بگیرد.
جنسیت

مطالعه های زیادی به این نکته تاکید دارند که اگر 
از کودکان خواسته شود نقش یک انسان را بکشند، در 

ابتدا جنسیتی را می کشند که خود دارند.

نماد رنگ ها در نقاشی
انتخاب رنگ از نظر روان شناسی مفهومی بی چون و چرا 
دارد، ولی برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از آن حتما باید 
عامل سن کودک را در نظر داشت. در حال کلی، دو گروه 

رنگ وجود دارد: رنگ های گرم، رنگ های سرد.
در شماره آینده، در مورد مفهوم آنها مطالبی را با هم 

خواهیم خواند.

تصویر احساس گناه و تقصیر در نقاشی

آیا شما مبتال به کیست پستانی هستید؟ )2(

این واقعیت ناراحت کننده ای است که 
هرچه سن ما بیشتر می شود رفلکس ها یا زمان 
الزم برای واکنش ما به تغییرات محیط کندتر 
و آهسته تر می شود. حاال محققین دانشگاه 
مونترال در یک مطالعه نشان داده اند که نواختن 
یک آلت موسیقی می تواند به ما کمک کند تا 

حتی در سنین باال هم سریع باشیم.
مطالعه روی 16 نوازنده موسیقی و 19 
فردی که آشنایی با موسیقی نداشتند انجام شد. 
نوازندگان سابقه کار با پیانو، ویولون و تنبک 
را داشتند و آموزش موسیقی به آنها وقتی در 
سنین 10-3 ساله بودند شروع شده بود. افراد 
مورد مطالعه می بایست بعد از شنیدن یک 
صدای خاص یا لرزش یکی از انگشتانشان 
روی دکمه یک موس کامپیوتری کلیک کنند. 
بررسی نشان داد که نوازندگان موسیقی در 

این کار سریع تر بودند.
محققان می گویند یاد گرفتن نواختن یک 
وسیله موسیقی می تواند واکنش نشان دادن 
مغز ما را به محرک های خارجی سریع تر کند.
 Brain and نتایج این مطالعه در مجله

Cognition منتشر شده است.
Medscape :منبع

  نواختن موسیقی، زمان 
واکنش را سریع تر می کند

تـازه هـا

بــدانیـم

مطالعات قبلی نشان داده اند که سطوح پایین ویتامین A با اختالل شناختی مرتبط 
است. برخی محققان معتقدند ویتامین A با استفاده از مسیر گلوکوکورتیکوئید 
به   A ویتامین  معتقدند  دیگر  برخی  می کند.  به حفظ عملکرد عصبی کمک 
فرآیندهای حافظه سالم کمک می کند. این افراد دریافت مکمل را به منظور 

پیشگیری از اختالل شناختی مرتبط با سن توصیه می کنند.
در این میان محققان کانادایی با این فرضیه که کمبود ویتامین A می تواند 
در  کردند.  را طراحی  مطالعه ای  باشد،  داشته  نقش  آلزایمر  بیماری  بروز  در 
این مطالعه که روی موش انجام شد اثر کمبود ویتامین A در دوران بارداری 
و دوران شیرخواری روی بروز بیماری آلزایمر بررسی شد. زیرا این دوران 
دمانس  و   A ویتامین  بین  ارتباط  دارند. سپس  مغز  تکامل  در  کلیدی  نقش 

)زوال عقل( در انسان بررسی شد.
در این راستا موش هایی که از نظر ژنتیکی تغییر کرده بودند مورد استفاده 
قرار گرفتند. زمانی که برخی از این موش ها در رحم مادر بودند، آنها را از 
ویتامین A محروم کردند. درحالیکه مابقی موش ها در دوران بعد از تولد از 
دریافت ویتامین A موجود در رژیم غذایی محروم شدند. برخی از موش هایی 
با رژیم غذایی  از تولد  A محروم شدند بعد  از ویتامین  که در داخل رحم 
نرمال تغذیه شدند و برخی دیگر مکمل ویتامین A دریافت کردند. توانایی 

موش ها از نظر یادگیری و حافظه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد کمبود خفیف ویتامین A سبب افزایش پروتئینی به نام بتا 
A محروم بوده اند،  از ویتامین  آمیلوئید می شود. همچنین در موش هایی که 

پایین تر  یادگیری  و  حافظه  به  مربوط  امتیاز  خود،  سالم  همتایان  به  نسبت 
است. عالوه براین، زمانی که موش های محروم از ویتامین A در داخل رحم 
مادر، در دوران شیرخواری رژیم غذایی سالم دریافت کردند همچنان نسبت 
اما  بودند  کرده  دریافت  کافی   A ویتامین  رحم  داخل  در  که  موش هایی  به 
بعد از تولد از دریافت ویتامین محروم بودند، نتایج بدتری را در تست های 
شناختی کسب کردند. این یافته نشان می دهد که آسیب های عصبی از داخل 

رحم شروع می شود.
نکته عملی: به گفته محققان کمبود ویتامین A خیلی شایع نیست. از سوی 
دیگر، زنان باردار باید از دریافت بیش از حد مکمل ویتامین A خودداری 
کنند. بنابراین بهترین روش برای حفظ ویتامین A در سطوح طبیعی پیروی 

از یک رژیم غذایی متعادل است. 
Your Doctor :منبع

ارتباط کمبود ویتامین A با بروز بیماری آلزایمر


