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خارش اطراف مقعد آزاردهنده و گاهی از اوقات شرم آور 
با نیاز به  است. اگر خارش مقعد دارید، شاید مقابله 
خاریدن این نقطه از بدن برای شما سخت باشد. اما 
خاریدن تنها مشکل را بدتر می کند. پزشک ها نمی توانند 
همواره دلیلی را برای خارش مقعد بیابند، اما بعضی از 
مشکالت و عادات سالمتی یا رژیم غذایی شما می توانند 

موجب خارش مقعد شوند.
را  از دفع مدفوع خود  اگر پس  عادت های توالت: 
به خوبی پاک نکنید، چیزی که باقی می ماند باعث خارش و 
سوزش می شود. با استفاده از یک دستمال کاغذی مرطوب 
که بدون ماده رنگی است اطراف مقعد خود را تمیز کنید. 
با استفاده از یک دستمال کاغذی یا پارچه نرم اطراف مقعد 
را خشک کنید. اگر این ناحیه از بدن بسیار ملتهب است، 
از یک سشوار برای خشک کردن استفاده کنید. سشوار 
را روی دمای کم تنظیم کنید و در فاصله مناسب با این 

ناحیه از بدن قرار دهید.
»خیلی« تمیز بودن: اگر اطراف مقعد خود را محکم و 
با فشار تمیز کنید، موجب خارش یا بدتر شدن آن شود. از 
صابون، آب گرم، پودرهای بهداشتی، افشانه های عطری 
یا ضد بوها نیز استفاده نکنید چون باعث از بین رفتن 
مانع پوستی روغن داری شود که از این ناحیه حساس 

محافظت می کند.
رژیم غذایی شما: اگر قهوه می نوشید، احتمال داشتن خارش 
مقعد در شما بیشتر است. یک فنجان قهوه می تواند عضله های 
مقعد شما را شل کند و امکان بیرون زدن مدفوع را فراهم آورد 
و درنتیجه موجب خارش شود. دیگر چیزهایی که می توانند 
باعث التهاب مقعدی یا خارش شوند شامل چای و کوکاکوال، 
نوشیدنی های انرژی زا و آبجو، شکالت و مغزها، مرکبات و 

گوجه، غذاهای پر ادویه و لبنیات هستند.
لباس زیر شما: اگر لباس زیر شما تنگ و از پارچه های حاوی 
مواد مصنوعی ساخته شده باشد، ممکن است که دچار مشکل 
رطوبت در ناحیه های درون لباس زیر خود شوید. به جای این 
لباس های زیر از لباس های زیری استفاده کنید که از پارچه های 
نخی درست شده اند. این پارچه ها رطوبت را بهتر جذب می کنند. 
لباس های زیر را هرروز یا پس از فعالیت بدنی عوض کنید. 

لباس های زیر را با ماده های پاک کننده بدون بو بشویید.
مدفوع های شما: دفع مدفوع های آبکی زیاد و تمیز کردن 
مکرر مقعد می تواند موجب التهاب این ناحیه شود. عالوه بر 
این، یبوست نیز می تواند موجب خارش و درد مقعد شود. 
مایعات و فیبر بیشتر در رژیم غذایی در دفع منظم مدفوع مؤثر 
است. اگر چنین چیزی کارایی نداشت، با پزشک خود صحبت 
کنید تا تغییراتی را در رژیم غذایی یا داروهای شما پیشنهاد کند.

هموروئیدها: هموروئیدها رگ های ورم کرده ای در مقعد شما 
هستند که می توانند باعث سوزش و خارش شوند. فشاری که 
به خود به هنگام دفع مدفوع وارد می آورید یا فشار دوران 
حاملگی می تواند باعث هموروئیدها شود. نشستن در آب 
ولرم به مدت 15 دقیقه و برای چند بار در روز می تواند مفید 
باشد. بعد از دفع مدفوع می توانید در تشت حاوی آب ولرم 
بنشینید. اگر در طول دفع مدفوع با خون یا درد مواجه شدید 
با پزشک خود این موضوع را در میان بگذارید تا از وجود یا 

عدم وجود بیماری های خطرناک تر مطمئن شود.
فیشرهای مقعدی: بریدگی ها یا زخم های کوچکی )فیشر( 
در داخل مقعد شما ایجاد می شوند که درد و خارش را به بار 
می آورند. اگر دچار یبوست شوید امکان ابتال به این مشکل 
بیشتر می شود یا یک مدفوع بزرگ یا سفت می تواند جداره مقعد 
را پاره کند. از دیگر دالیل فیشر می توان به اسهال طوالنی مدت 

و بیماری التهاب روده به نام بیماری کرون اشاره کرد.
فیستول مقعدی: فیستول مقعدی تونلی است که یک عفونت 
خطرناک درون مقعد را با پوست بیرون مقعد پیوند می دهد. 
مایعات می توانند بیرون بزنند و پوست را ملتهب کنند که چنین 
چیزی موجب درد و خارش می شود. بیماری کرون، سرطان، 
شوک روحی و تشعشعات می توانند احتمال عفونت و فیستول 
ها را افزایش دهند. اگر فکر می کنید که فیستول مقعدی دارید 

به پزشک خود مراجعه کنید.

عفونت ها: یک قارچ، همچون قارچی که باعث اکثر عفونت های 
مخمری واژنی می شود، می تواند باعث خارش مقعد شود. 
بعضی از باکتری ها نیز می توانند باعث خارش مقعد شوند. 
برای مثال، عفونت پوستی استاف )Staph( می تواند تقریبًا 
ناحیه اطراف مقعد رخ دهد. و  در هر جای بدن من جمله 
همان باکتری هایی که باعث گلودرد می شوند می توانند موجب 
جوش های خارش دار در اطراف مقعد شود. چنین چیزی بیشتر 

در میان کودکان مرسوم است.
 )Human Papillomavirus( زگیل ها: ویروس پاپیلوم انسانی
یک بیماری مقاربتی است که باعث زگیل های مقعدی می شود. 
این زگیل ها در درون یا اطراف مقعد شما رشد می کنند و 
می توانند به اندام تناسلی شما نیز پخش شوند. خارش یکی از 
عالئم مرسوم این بیماری است. اگر فکر می کنید که زگیل های 
مقعدی دارید با پزشک خود صحبت کنید. اگر این زگیل ها را 
درمان نکنید بزرگ تر و بیشتر می شوند. زگیل های درمان نشده 

احتمال ابتال به سرطان مقعد را نیز بیشتر می کنند.
کرمک )کرم نخی(: کرمک زمانی رخ می دهد که تخم کرم های 
کوچک بلعیده شود یا همراه با تنفس وارد بدن گردد. این تخم ها 
می توانند از طریق غذاهای آلوده و چیزهایی همچون مالفه های 
تخت، وسایل توالت، اسباب بازی ها و سطل های شن وارد دستگاه 
گوارش شوند. این بیماری در کودکان مرسوم تر است. خارش 
معموالً در طول شب رخ می دهد، وقتی که یک کرم مؤنث در 

اطراف مقعد تخم گذاری می کند. این کرم ها را می توانید 
پس از دفع ادرار در کاسه توالت یا در لباس زیر خود 
ببینید. اگر شما یا کودک شما کرمک دارد، شاید نیاز باشد 

که کل خانواده شما درمان شود.
گال ها: یک کنه کوچک ملقب به »کنه خارش انسانی« باعث 
این کهیر می شود. حشره ها به الیه های باالیی پوست نقب 
می زنند تا تغذیه کنند. مردم معموالً به دلیل تماس پوست 
با پوست دچار گال ها می شوند. این بیماری درجاهایی 
همچون خوابگاه ها و خانه های سالمندان به سرعت پخش 
می شود. استفاده مشترک از لباس ها، حوله ها و تخت 
می تواند باعث پخش گال شود. به مانند کرمک ها، اگر 
یکی از اعضای خانواده گال داشته باشد پزشک ممکن 
است درمان را برای دیگر اعضای خانواده نیز پیشنهاد کند.
پسوریازیس: اگر این بیماری پوستی را داشته باشید، این 
امکان وجود دارد که درجاهایی از بدن که خورشید به آن 
نمی خورد دچار لکه هایی شوید. پوست اطراف مقعد شما 
ممکن است قرمز و نه پوسته پوسته شود. در اثر این قرمزی 
مقعد شما خارش می کند و در طول دفع مدفوع نیز احساس 
درد خواهید داشت. دیگر بیماری های پوستی همچون 
اگزما و سبوره نیز می توانند موجب خارش مقعد شوند.

آنتی بیوتیک ها: برای درمان عفونت خود شاید نیاز به 
آنتی بیوتیک ها داشته باشید، اما بعضی از آنتی بیوتیک ها می توانند 
بین  از  نیز  را  در روده های شما  باکتری های خوب موجود 
ببرند. برای اینکه دل وروده خود را در تعادل طبیعی نگه دارید 
از عوارض  اسهال یکی  دارید و  نیاز  باکتری های خوب  به 
جانبی کشتن باکتری های خوب است. عالوه بر این، مصرف 
آنتی بیوتیک ها می تواند احتمال عفونت مخمری را افزایش دهد. 
از پزشک خود در مورد مفید بودن مصرف ماست یا مکمل 

پروبیوتیک صحبت کنید.
دیگر مشکالت سالمتی: بیماری هایی که تمام بدن شما را 
تحت تأثیر قرار می دهند می توانند مقعد شما را نیز تحت تأثیر 

قرار دهند. این بیماری ها شامل موارد زیر هستند:
 دیابت نوع 2

 سرطان خون لوسمی و لنفومی
 نارسایی کلیه یا بیماری کبد

 پرکاری تیروئید
 کم خونی

 اضطراب و استرس
اگر مقعد شما می خارد و شما را به زحمت انداخته است و 
خارش آن تمام نشدنی است به پزشک خود مراجعه کنید. 
   مصطفی صداقت رستمی
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تـــازه ها

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ریاضیات کاربردی می تواند ابزار 
قدرتمندی در کمک به پیش بینی منشاء و نیز نحوه تکامل انواع مختلف 
سلول های سرطانی باشد. محققان دانشگاه واترلو در کانادا در این مطالعه 
با استفاده از نوعی آنالیز ریاضی به نام 'دینامیک تکاملی' نحوه تکامل 
جهش های بدخیم را در سلول های بنیادی و سلول های غیر بنیادی در 

سرطان های روده و روده بزرگ بررسی کردند. 
محمد کوهان دل استادیار ریاضی کاربردی در دانشگاه واترلو گفت: 
استفاده از ریاضی کاربردی برای بررسی دقیق تکامل سرطان، این پتانسیل 
را دارد که یک نقشه راه را برای ردیابی پیشرفت یک سرطان خاص در 
اختیار آنکولوژیست ها قرار دهد و اساساً جزئیات مهم تکامل این بیماری 
را ضبط کند. ترکیب استفاده از ریاضی کاربردی با پیشرفت های تحقیقات 
قبلی در زمینه بیولوژی سرطان، می تواند به درک بسیار عمیق تر این بیماری 
در چند جنبه کمک کند. این مطالعه نشان داد زمانی که سلول های بنیادی 
سرطان تقسیم و تکثیر می شوند، سلول های جدیدی به وجود می آیند که 
به طور قابل توجهی از سلول های اصلی متفاوت هستند. این خصیصه 
می تواند تأثیر قابل توجهی بر سیر منفی و یا مثبت پیشرفت سرطان داشته 
باشد و استفاده از ریاضی می تواند به پیش بینی بهتر رفتار سلولی کمک 
کند. محققان در این مطالعه همچنین نتیجه گرفتند که این نوع تجزیه و 
تحلیل می تواند در پیشگیری از ظهور سلول های سرطانی و کمک به ابداع 

درمان های قویتر و موثرتر مفید باشد.
سیو سیلووگاناتان، استاد و رییس بخش ریاضیات کاربردی دانشگاه 
واترلو هم گفت: قابلیت پیش بینی تکامل سلول های سرطانی می تواند 
برای ابداع درمان هایی که این سلول ها را به طور موثری هدف قرار دهند، 
حیاتی باشد. وی افزود: این چارچوب ریاضیاتی عالوه بر پیش بینی رفتار 
سلول های سرطانی همچنین می تواند به طور کلی تر برای موضوعات 

دیگری از جمله ژنتیک جمعیت و اکولوژی مورد استفاده قرار گیرد.
 Gizmag

ریـاضـی در خدمـت پیـش بینـی 
چگونگی تکامل سلول های سرطانی

بررسی انواع دالیل خارش مقعد

معموالً تغییر یک فعالیت به فعالیت دیگر برای کودکان 
مبتال به اوتیسم مشکل است. مطالعات جدید نشان می دهد 

دوزبانه بودن در حل این مشکل به کودکان کمک می کند.
معموالً تغییر حالت، وضعیت و فعالیت برای کودکان 

مبتال به اوتیسم مشکل است. 
مطالعات جدید محققان دانشگاه مک گیل کانادا نشان 
می دهد دوزبانه بودن در حل این مشکل نقش مهمی دارد. 
مطالعات قبلی نشان داد مغز افراد دو زبانه بسیار منعطف 
است؛ زیرا به راحتی و به طور غیرارادی بین دو زبان تغییر 
می کند و همین امر باعث می شود انعطاف پذیری شناختی در 
این افراد افزایش یابد؛ ولی تا به حال هیچ مطالعه ای درباره 

این تأثیر بر مغز کودکان مبتال به اوتیسم انجام نشده است. 
محققان با بررسی 40 کودکان 6 تا 9 ساله که برخی به 
اوتیسم مبتال بودند، دریافتند دو زبانه بودن به این کودکان 
کمک می کند. آزمون رایانه ای نشان می دهد کودکان دوزبانه 
مبتال به اوتیسم در مقایسه با کودکان مبتال به اوتیسم تک زبانه، 
هنگام مواجهه با آزمون های پیچیده عملکرد بسیار بهتری 
دارند و به راحتی می توانند بین دو فعالیت کاماًل متفاوت 
تغییر وضعیت دهند. محققان در حال بررسی پیامدهای مهم 

دوزبانه بودن در این کودکان هستند.
اوتیسم یک اختالل عصبی است که عملکرد مغز را 
تحت تأثیر قرار می دهد. این معلولیت رشدی معموالً در 
سه سال اول زندگی به طور کامل آشکار می شود. معموالً 
این سه سال اول، دوره طالیی قلمداد می شود و چنانچه در 
این دوره مربیان و والدین کودک این عارضه را شناسایی 

کنند و در صورت درمان و رسیدگی می توان کودک را به 
مدرسه فرستاد و مهارت های زیادی را به او آموخت.
برخی از مهمترین نشانه های اوتیسم عبارتند از : 

  دیر به حرف افتادن یا عدم تمایل به صحبت کردن؛ 40 
درصد از مبتالیان به اوتیسم هرگز صحبت نمی کنند. 

  مشکل در درک دیدگاه گوینده 
  استفاده از کلمات و عبارت های تکراری 

  تکرار رفتارهای کلیشه ای مانند تکان دادن دست یا بدن 
  تمرکز طوالنی مدت روی اشیا 

  خودزنی 

  پرخاشگری 
  ناتوانی در بیان اسم 

  ناتوانی در برقراری ارتباط چشمی 
  عالقه به بازی های تکراری 

  خیره شدن به یکشی یا تصویر 
  فقدان حس همدلی و به اشتراک گذاشتن احساسات 

  عدم تمایل به ایجاد دوستی با هم سن و ساالن 
 Child Development نتایج این مطالعه در نشریه

منتشر شده است.
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دوزبـانـه بودن به کودکـان مبتـال به اوتیسم کمک می کنـد
یـائسگـی زودرس و 

افزایش خطر ابتـال بـه 
سکتـه قلبـی و مغـزی

خبــر

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، زنانی 
که پیش از موعد یائسه می شوند با خطر 
بیشتر ابتال به بیماری قلبی و سکته مغزی 
روبرو هستند. محققان دانشگاه آکسفورد 
در انگلیس در این مطالعه متوجه یک رابطه 
قوی میان سالمت باروری زنان و خطر 
ابتالی آنها به مشکالت قلبی و عروقی 
شدند. این مطالعه نشان داد که خطر ابتال 
به بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی 
یائسه  سالگی  از 47  قبل  که  زنانی  در 
می شوند به ترتیب 33 درصد و 42 درصد 
افزایش می یابد. همچنین این مطالعه نشان 
داد که شروع زودهنگام دوره قاعدگی، یا 
برخورداری از عوارض بارداری مانند تولد 
جنین مرده و یا نیاز به هیسترکتومی )عمل 
به  ابتال  رحم(، خطر  برداشتن  جراحی 
مشکالت قلبی را افزایش می دهد. محققان 
تاکید کردند، الزم است پزشکان در معالجه 
زنان مبتال به مشکالت باروری نسبت به 
این خطرات آگاهی بیشتری داشته باشند و 

غربالگری بیشتری انجام دهند.
 Telegraph

تــازه ها

محققان دانشگاه هاروارد دریافتند مغز افراد بسیار خالق در سه ناحیه 
دارای اتصاالت بیشتری در مقایسه با مغز سایرین است. همچنین مغز 
افراد خالق قادر است این نواحی مغز را به صورت هماهنگ با یکدگیر 
فعال کند. این نواحی عبارتند از شبکه پیش فرض که وظیفه تفکر و 
رؤیاپردازی ناخودآگاه را بر عهده دارد، شبکه برجستگی که اطالعات 
مهم را از محیط اطراف دریافت می کند و شبکه کنترل اجرایی که در 

برگیرنده عملکردهای کنترلی و ارزیابی شناختی است.
با وجود این که به نظر می رسد شبکه پیش فرض نقش اصلی را در 
خالقیت دارد، وجود دو شبکه دیگر برای قضاوت در مورد تناسب 
راهکارها با وظایف موردنظر، ضروری است.  محققان در این تحقیقات 
مغز 160 داوطلب را با استفاده از فناوری MRIf اسکن کردند. این 
فناوری میزان فعالیت مغز را از طریق اندازه گیری جریان خون در 
بخش های مختلف آن ارزیابی می کند. در هنگام اسکن مغز افراد از آن ها 
خواسته شد فعالیتی موسوم به تفکر واگرا را انجام دهند. در این فعالیت 
هر شخص باید کاربردهای خالقانه ای را برای اشیای مختلف از جمله 
چاقو، فنجان یا آجر ارائه کند.  در این آزمایش مشخص شد تفکر واگرا 
موجب فعالیت همزمان هرسه شبکه عصبی مذکور در مغز می شود 

و هرچه اتصاالت و 
این  بین  هماهنگی 
شبکه ها بیشتر باشد، 
تفکر  در  داوطلبان 
واگرا موفق تر عمل 

می کنند. 
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