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پیس میکر  یا ضربان ساز قلبی چیست؟ )2(

 گردآوری: نیلوفر شایسته

ترک سیگار مهم ترین قدمی است که سیگاری ها می توانند 
در جهت بهبود طول عمر و کیفیت زندگی خودشان بردارند.
همانند شماره گذشته، ما در این مجال سعی کرده ایم 
اطالعات الزم را برای موفقیت در ترک سیگار در اختیار 

شما قرار می دهیم.

درمانجایگزیننیکوتینچگونهعملمیکند؟
درمان جایگزین نیکوتین یا NRT در کاهش عالئم 
شدید قطع سیگار مؤثر است.95-۷0 درصد سیگاری ها 
علت ترک موفق سیگار را فقط استفاده از NRT ذکر 

می کنند. NRT عالئم ترک سیگار را کم تر می کند.
بسیاری از افراد می توانند بدون استفاده از NRT سیگار 
را ترک کنند اما اکثر در اولین نوبت قادر به این کار 
نیستند. در حقیقت افراد سیگاری قبل از کنار گذاشتن 
کامل سیگار معموال چندین بار )گاهی ۸ تا 10 بار( آن را 

موقتا کنار می گذارند.
این عدم موفقیت معموال مربوط به بروز عالئم ترک 
است. بیش تر افراد طی سه ماه اول پس از قطع سیگار 
مصرف آن را از سر می گیرند. بنابراین، اگر دوباره سیگار 
کشیدن را شروع کردید، ناامید نشوید، فقط سعی کنید 
سیگار را مجددا کنار بگذارید و با اضافه کردن ترفندها 

و روش های دیگر احتمال موفقیت خود را باال ببرید.
شما می توانید با استفاده از NRT عالئم قطع را کمتر 
کنید  و از روش های حمایتی نیز استفاده کنید که این مسئله 

احتمال ترک موفق سیگار را بیشتر می کند.

عالوهبرNRTچهکاربایدکرد؟
درمان جایگزین نیکوتین )NRT( فقط بر وابستگی 
جسمی به سیگار مؤثر است. لذا این روش تنها راه کمک به 
ترک سیگار نیست. شما باید NRT را با سایر روش های 
ترک سیگار که بر جنبه های روانی )احساسی و عادتی( 

سیگار کشیدن مؤثر است ترکیب کنید.
 NRT مطالعات نشان می دهد که این شیوه )اضافه کردن
به برنامه تغییر عادت مصرف سیگار( احتمال ترک موفق 

سیگار را دو برابر می کند.
سازمان کیفیت و تحقیقات بهداشتی )AHRQ( در 
راهنمای عملی ترک سیگار در سال 2000 استفاده از 
NRT را برای تمام سیگاری های بالغ به جز زنان باردار 

و بیماران قلبی عروقی توصیه می کند.
ولی مطالعات جدید نشان می دهد NRT )به خصوص 
برچسب نیکوتین( تحت نظارت پزشک متخصص حتی در 
بیماران قلبی عروقی انجام پذیر است این بررسی ها نشان 
می دهد فواید ترک موفق سیگار از خطر ات احتمالی 

NRT در این افراد بیشتر است.
هنوز شواهد کافی در زمینه بی خطر بودن NRT در 
زنان حامله وجود ندارد. مطالعه ای در سال 2009 نشان داد 
که استفاده از NRT طی حاملگی با احتمال بیش تر تولد 

نوزاد کم وزن و زایمان زودرس همراه است.
با این حال این موارد تنها جزئی از خطراتی است که 
نوزاد یک مادر سیگاری با آن مواجه است. مشخصا کنار 
گذاشتن سیگار قبل از حاملگی بهترین گزینه است. اما ترک 
سیگار در اوایل حاملگی با کاهش زیادی در خطرات جنینی 
همراه است. خانم های باردار سیگاری باید در مورد بهترین 
روش کمک به ترک سیگار با پزشک خود مشورت کنند.
بهترین موقع شروع NRT زمانی است که برای اولین 
بار سیگار را کنار می گذارید بعضی از سیگاری ها می پرسند: 
آیا می توان برنامه NRT را همزمان با کاهش مصرف 

سیگار شروع کرد؟
جواب منفی است. بعضی از مطالعات نشان می دهد 
که می توان NRT را همزمان با سیگار تجویز کرد ولی 
هنوز شواهد برای توصیه این امر کافی نیست. مسئله مهم 
اطمینان از عدم مصرف زیاد نیکوتین است که بر دستگاه 

قلب و عروق شما تأثیر می گذارد.
بهتر است اگر می خواهید هنگام کاهش مصرف سیگار 
برنامه NRT را شروع کنید حتما تحت نظر پزشک باشید. 
اغلب سیگاری ها سعی می کنند ابتدا سیگار را کنار بگذارند 

و بعد NRT را شروع کنند. این شیوه با حداکثر موفقیت 
همراه نیست اما باز هم ناامید نباشید هنوز روش های زیادی 

برای کمک به ترک سیگار وجود دارد.
توجه داشته باشید که NRT در کسانی که کم تر از 10 
سیگار در روز مصرف می کنند مؤثر نیست. اگر کم تر از 
نصف پاکت سیگار در روزمصرف می کنید و جایگزین 
کردن نیکوتین را الزم می دانید، می توانید با پزشک خود 

در زمینه میزان کم تر NRT مشورت کنید.

درمانجایگزیننیکوتینراکیشروعکنیم؟
شما می توانید به محض کنار گذاشتن آخرین سیگار 
NRT را شروع کنید. الزم نیست برای استفاده از آدامس، 
برچسب یا اسپری نیکوتین صبر کنید. شما می توانید این 
مسئله را با مسئولین برنامه جایگزین نیکوتین خود مجددا 
بررسی کنید، اما به طور کلی برای شروع NRT نیازی 

به صبر کردن نیست.

چگونهمتوجهشویمکهسیگاریغیرحرفهای،
متوسطیاقهارهستیم؟

توصیه های بعضی از انواع NRT بسته به میزان سیگار 
کشیدن شما مختلف است اما تقسیم بندی دقیقی در این 
رابطه وجود ندارد. به طور کلی سیگاری غیرحرفه ای کم تر 
از 10 سیگار در روز می کشد. یک سیگاری قهار معموال 
یک پاکت یا بیش تر سیگار در روز می کشد و سیگاری 

متوسط بین این دو قرار می گیرد.
گاهی پزشکان از واژه پاکت × سال برای نشان دادن 
میزان مصرف سیگار استفاده می کنند. یک پاکت × سال 
به صورت تعداد پاکت سیگاری که فرد در یک روز استفاده 
می کند ضرب  در تعداد سال های مصرف، محاسبه می شود.
از آنجا که یک پاکت حاوی 20 سیگار است، کسی که 
در طول یک سال روزانه 20 نخ سیگار می کشد به صورت 
یک پاکت × سال تلقی می شود. کسی که برای 3 سال 
روزانه 30 نخ سیگار کشیده باشد در واقع ۴/5 پاکت × 
سال سیگار کشیده است. این مسئله در حقیقت نشان دهنده 

احتمال خطر باالتر بیماری های مرتبط با سیگار است.

انواعدرمانجایگزیننیکوتینچیست؟
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده )FDA( پنج روش 

جایگزین نیکوتین را تأیید کرده است:
این  پوستی(:  )نیکوتین  نیکوتین  برچسب   1
برچسب ها میزان مشخصی را از نیکوتین از طریق پوست 
وارد بدن می کند. طی چند هفته با کاهش مقادیر برچسب 
نیکوتین به تدریج وابستگی به نیکوتین از بین می رود. این 
برچسب ها با یا بدون نسخه در دسترس است. و انواع 
مختلف آنها را می توان تهیه کرد. روش استفاده از آنها موارد 
قابل توجه و عوارض احتمالی روی هر بسته ذکر شده 
است. اگر شما به صورت سبک تا متوسط سیگار می کشید 

استفاده از برچسب 16 ساعته کافی است.
احتمال بروز عوارض جانبی مانند تحریک پوستی، 

 تپش قلب،  اختالالت خواب و سردرد زیاد نیست. اما 
این برچسب ها شب ها نیکوتین آزاد نمی کنند بنابراین در 
کسانی که صبح زود دچار عالئم ترک هستند، مفید نیست.
برچسب های 2۴ ساعته میزان ثابتی را از نیکوتین آزاد 
می کنند. این برچسب ها در کاهش عالئم ترک در صبح 
زود مؤثر است ولی احتمال بروز عوارض جانبی مانند، 
اختالل خواب و تحریک پوست با مصرف آنها بیش تر 
است. بسته به اندازه بدن بیش تر افراد سیگاری باید ابتدا 
از برچسب با قدرت کامل )22-15 میلی گرم نیکوتین( به 
مدت ۴ هفته و سپس برچسب ضعیف تر )1۴-5 میلی گرم 

نیکوتین( به مدت ۴ هفته دیگر استفاده کرد.
برچسب پوستی را باید صبح ها روی پوست تمیز و 
خشک بدون مو چسباند. برچسب را باید زیر گردن و 
 FDA .باالی شانه چسباند، مثال باالی بازو یا قفسه سینه

مصرف برچسب را برای 5-3 ماه توصیه می کند.
 عوارض جانبی به این موارد بستگی دارد:

میزان نیکوتین.
مارک برچسب.

خصوصیات پوست )مانند واکنش پوستی به چسب(.
مدت زمان استفاده از برچسب.

چگونگی استفاده از آن.
 بعضی از عوارض جانبی احتمالی برچسب نیکوتین 

شامل این موارد است:
تحریک پوستی، قرمزی و خارش

سرگیجه
تپش قلب

اختالل یا دیدن خواب آشفته
سردرد
تهوع

استفراغ
درد و سفتی عضالنی

 روش برخورد با عوارض:
هنگام استفاده از برچسب سیگار نکشید.

در صورت بروز تحریک پوستی از مارک دیگری 
استفاده کنید.

با استفاده از برچسب با دوز کم تر میزان نیکوتین مصرفی 
را کاهش دهید.

اختالالت خواب کوتاه مدت است و طی ۴-3 روز از 
بین می رود در غیر این صورت، اگر از برچسب 2۴ ساعت 
استفاده می کنید آن را به برچسب 16 ساعته تغییر دهید.

مصرف چسب را کنار بگذارید و از سایر روش های 
NRT استفاده کنید.

2 آدامس نیکوتین دار: آدامس نیکوتین دار یک روش 
زودبازده از جایگزینی نیکوتین است که جذب نیکوتین از 
طریق غشاء مخاط دهان انجام می شود. در اغلب کشورها 
شما می توانید بدون نیاز به نسخه، آدامس نیکوتین دار را 
خریداری کنید. این آدامس با 2 میلی گرم و ۴ میلی گرم 
نیکوتین موجود است. برای نتیجه بهتر به دستورالعمل 

داخل جعبه عمل کنید.

آدامس را آهسته بجوید تا وقتی که متوجه مزه تند 
شوید. سپس آدامس را در گوشه دهان خود قرار دهید و 
بعد آن را به مدت 30-20 دقیقه بجوید. غذا و نوشیدنی بر 
کیفیت جذب نیکوتین تأثیر می گذارد. از خوردن غذاهای 
اسیدی و نوشیدنی هایی مانند قهوه و آب میوه ها و به طور 
کلی مایعات برای حداقل 15 دقیقه قبل و هنگام جویدن 

آدامس پرهیز کنید.
اگر بیش تر از یک پاکت در روز سیگار می کشید، ظرف 
30 دقیقه پس از بیدار شدن سیگار می کشید یا برای سیگار 
کشیدن در مناطق ممنوع مشکل دارید، باید با دوز باالتر 
)۴ میلی گرم( شروع کنید. هرگز بیش تر از 20 تکه آدامس 

در یک روز نجوید.
آدامس نیکویتن اغلب برای 3-1 ماه و حداکثر 6 ماه 
از شروع مصرف توصیه می شود. کاهش تدریجی میزان 

جویدن برای قطع مصرف آن به شما کمک می کند.
اگر حساسیت پوستی دارید، آدامس را به برچسب 

ترجیح می دهید.
یک مزیت دیگر آدامس نیکوتینی این است که شما 
می توانید میزان نیکوتین دریافتی را کنترل کنید. آدامس 
رامی توان هر زمان که نیاز دارید یا یک زمان مشخص در 
طی روز بجوید. بنابر بیش تر تحقیقاتی که اخیرا انجام شده، 

استفاده در زمان مشخص کارآیی بهتری دارد.
زمان بندی 2-1 قطعه در هر ساعت بهتر است. در 
روش دیگر که براساس نیاز است، هر زمان که اشتیاق 

بیش تری داشتید می توانید آدامس بجوید.
بعضی از عوارض احتمالی آدامس نیکوتینی:

مزه بد
تحریک گلو
زخم دهان

سکسکه
تهوع

ناراحتی جویدن
تپش قلب

همچنین آدامس می تواند به دندان ها و فعالیت آنها 
آسیب برساند.

عالئم مربوط به معده و جویدن به علت استفاده نامناسب 
از آدامس مانند بلع نیکوتین و یا جویدن سریع آدامس است.
وابستگی  نیکوتینی  آدامس  مضرات  از  دیگر  یکی 
طوالنی مدت است. در حقیقت تحقیقات اخیر نشان داده اند 
که 20-15 درصد از استفاده کنندگان آدامس نیکوتینی که 
سیگار را ترک کرده اند یک سال یا بیش تر مصرف آدامس 
را ادامه می دهند. اگرچه حداکثر زمان توصیه شده برای 
استفاده از آدامس 6 ماه است، شاید ادامه استفاده از آدامس 
مناسب تر از بازگشت به سیگار باشد. اما از آنجا که تحقیقات 
کمی بر تأثیرات استفاده طوالنی مدت آدامس نیکوتین بر 
سالمتی انجام شده است اکثر مراقبان بهداشت هنوز استفاده 

بیش تر از شش ماه را محدود می کنند.
ادامه دارد...
NCII :منبع

راهکارهای موفقیت در ترک سیگار

سالمت متابولیک با اندازه گیری دور کمر، فشارخون، سطح تری گلیسرید، قند خون و 
کلسترول HDL )که به آن کلسترول خوب می گویند( ارزیابی می شود. افرادی که حداقل سه 
مورد از این موارد را داشته باشند، به سندرم متابولیک مبتال هستند: دور کمر باال، افزایش سطح 
 .HDL فشارخون، افزایش تری گلیسرید خون، افزایش قند خون و کاهش سطح کلسترول
نتایج مطالعه ای نشان می دهد در میان خانم های یائسه که وزن طبیعی دارند، کسانی که 
از نظر متابولیکی ناسالم هستند در معرض خطر بیشتری برای ابتال به سرطان کولورکتال 
با چاقی مرتبط است، 30  نامناسب متابولیکی  )روده بزرگ( قرار دارند. اگرچه وضعیت 

درصد بزرگساالنی که وزن طبیعی دارند از نظر متابولیکی ناسالم هستند. 
در این مطالعه افرادی به عنوان سندرم متابولیک در نظر گرفته شدند که حداقل دو مورد 

از فاکتورهای مذکور را به همراه افزایش دور کمر داشته باشند.
بر  تمام خانم ها  قرار گرفت.  بررسی  مورد  زمینه  این  در  یائسه  اطالعات 506۸ خانم 
اساس نمایه توده بدنی )BMI( 25-1۸/5 وزن طبیعی داشتند و در این میان 33/۷ درصد 
آنها از نظر متابولیکی ناسالم بودند. طی دوره مطالعه افراد به مدت 1۴/3 سال مورد پیگیری 
قرار داده شدند، که 6۴ نفر از 335۸ خانمی که از نظر متابولیکی سالم بودند به سرطان 
کولورکتال مبتال شده و این میزان در میان 1۷10 خانم ناسالم از نظر متابولیکی 50 نفر بود.
 پس از بررسی فاکتورهای متعدد مؤثر بر خطر سرطان، محققین نشان دادند زنانی که 
از نظر متابولیکی در گروه ناسالم قرار داشتند، ۴9 درصد بیشتر از افراد سالم در معرض 

خطر سرطان کولورکتال بودند. 

محققین نشان دادند سندرم متابولیک خطر ابتال را به سرطان کولورکتال دو برابر افزایش 
به سرطان  بیشتر  دارند  متابولیک  با وزن طبیعی که سندرم  زنان  داد  نشان  نتایج  می دهد. 
کولورکتال مبتال می شوند که این امر نشان دهنده اهمیت ارزیابی سالمت متابولیک حتی در 

افرادی است که وزن طبیعی دارند.
سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در زنان آمریکایی است و نشان دادن این مطلب 
که سالمت متابولیک اهمیت به سزایی در این زمینه دارد، موجب افزایش مداخالت پیشگیرانه 

و کاهش بار بیماری بر جامعه می شود. 
نکته عملی: به تمام افراد توصیه می شود از نظر سالمت متابولیک مورد ارزیابی قرار 

گیرند تا خطر بیماری های مختلف در آنها کاهش یابد.

Your Doctor :منبع

ارتباطسندرممتابولیکباسرطانکولورکتالدرزنانباوزنطبیعی

در مورد ترک سیگار چه باید بدانیم؟ )2(

 مهرداد منصوری

تشخیص نقرس معموال با مشاهده حمالت نقرسی است. در این 
بیماری اغلب یک مفصل بدن درگیر می شود و درگیری همزمان چند 
مفصل مثل وضعیتی که در روماتیسم دیده می شود کمتر است. بررسی 
مقدار اسید اوریک در خون ممکن است باال بودن آن را نشان دهد ولی 

اسید اوریک خون در این بیماران همیشه باال نیست. 
مهم ترین تستی که برای تشخیص این بیماری به کار برده می شود 

بررسی مایع مفصلی است.
مایع مفصلی توسط پزشک و با سوزن از مفصل کشیده شده و به 
آزمایشگاه فرستاده می شود. در نقرس میزان اسید اوریک این مایع باالتر 
از میزان طبیعی است. گاهی اوقات از رادیوگرافی ساده برای کمک به 
تشخیص نقرس استفاده می شود. در رادیوگرافی ساده ممکن است تجمع 
توفوسی در اطراف مفاصل دیده شده یا تخریب مفصل مشاهده شود.
نقرس نوعی بیماری التهابی است که به علت تجمع و رسوب اسید 
اوریک در بافت های بدن و به خصوص در مفاصل ایجاد می شود. نشانه 
عمده بیماری نقرس تورم و درد شدید مفصل به خصوص مفصل 

بزرگ شست پا است.
درمان

درمان نقرس شامل دو مرحله است. در مرحله اول باید سعی کرد 
تا حمله نقرسی، یعنی درد و تورم مفصل بیمار سریعا کاهش یابد و 
مرحله بعدی درمان پیشگیری از بروز حمالت بعدی است. برای کاهش 

درد و التهاب مفصل از اقدامات زیر استفاده می شود:
سرد کردن مفصل

باال نگه داشتن مفصل
مصرف داروهای ضدالتهابی مانند بروفن یا ایندومتاسین

مصرف داروهایی مانند کلشی سین، در صورتی که بیمار به دالیلی 
نتواند از داروهای ضدالتهابی استفاده کند

مصرف کوتاه مدت کورتیکوستروئیدها، در صورتی که بیمار به 
علت مشکالت کلیوی نتواند از کلشی سین استفاده کند.

در درمان بلندمدت، هدف کاهش اسید اوریک بدن است تا بتوان 
از آن طریق احتمال بروز حمالت بعدی را کاهش داد. اقدامات زیر 

در این راستا انجام می گیرند:
 تغییر رژیم غذایی، به طوری که بدن اسید اوریک کمتری تولید 
کند. مصرف کمتر گوشت قرمز، جگر و کلیه و غذاهای دریایی و 

حبوبات که پروتئین زیادی دارند مهم است.
 مصرف داروهایی که موجب دفع بهتر اسید اوریک از طریق 
ادرار شود، مانند پروبنسید یا داروهایی که موجب کاهش تولید آن در 
بدن می شوند، مانند آلوپورینول. نکته مهم در استفاده از این داروها 
این است که باید بعد از اتمام حمالت نقرسی مصرف شوند و گرنه 

ممکن است موجب تشدید حمله شوند.
 مصرف آب فراوان برای افزایش دفع آن از کلیه

 کاهش وزن
 ورزش

در صورت تخریب شدید مفصلی ممکن است نیاز به عمل جراحی 
تعویض مفصل وجود داشته باشد.

آلوپورینول Allppurinol دارویی است که برای پایین آوردن اسید 
اوریک در کسانی که دچار نقرس هستند مصرف می شود.

آلوپورینول آنزیمی به نام گزانتین اکسیداز را که در بدن انسان اسید 
اوریک تولید می کند مهار کرده و به این طریق با کاهش تولید موجب 

می شود سطح اسید اوریک در بدن کاهش یابد.
ادامه دارد....

نقرسچگونهتشخیصو
درمانمیشود؟
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