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پیس میکر  یا ضربان ساز قلبی چیست؟ )2(

 مهرداد منصوری، اورتوپد

اسکن استخوانی که به آن »اسکن رادیوایزوتوپ« 
رادیونوکالید«  »اسکن   ،Radioisotope scan
 Scintigram »یا »سنتی گرام Radionuclide scan
که  است  تصویربرداری  روش  نوعی  می گویند،  هم 
می تواند کمک فراوانی به تشخیص بسیاری از مشکالت 
و  استخوانی  عفونت های  بخصوص  استخوان ها 

تومورهای استخوانی کند.
در شماره گذشته، در مورد چگونگی کارکرد، کاربردها 
و تکنیک انجام آن صحبت شد. در ادامه، به روش انجام 

آن خواهیم پرداخت.

مراحل انجام اسکن رادیوایزوتوپ
برای تهیه یک اسکن رادیوایزوتوپ مراحلی طی 

می شوند که عبارتند از:
بیمار باید حدود 4 ساعت قبل از انجام تصویربرداری 
پزشکی  مراکز  آنها  به  معموال  که  مربوطه  مرکز   به 
هسته  ای می گویند، مراجعه کند. به بیمار توصیه می شود 
داروهای حاوی بیسموت را تا 4 روز قبل از انجام اسکن 
رادیوایزوتوپ مصرف نکند. در مرکز تصویربرداری، 
ابتدا از بیمار سواالتی راجع به باردار بودن یا اینکه فرد 
در حال شیردادن است یا خیر پرسیده می شود. سواالتی 
در مورد سابقه ای از حساسیت، آسم و دیگر بیماری ها 
از بیمار پرسیده می شود. سپس ماده رادیواکتیو از طریق 
وریدی به بیمار تزریق می شود. بیمار ممکن است در 

حین تزریق این ماده احساس گرما کند.
بعد از تزریق، به بیمار اجاره داده می شود تا حدود 
برای  آن  از  پس  و  کند  ترک  را  محل  ساعت  4تا3 
تصویربرداری بازگردد. این مدت الزم است تا ماده 
رادیواکتیو تزریق شده در تمام بدن منتشر شده و در 
بافت مورد نظر جمع شود. به بیمار توصیه می شود تا 
در این چند ساعت 6تا4 لیوان مایعات بنوشد تا زیادی 
کلیه ها دفع شود. در موقع  از طریق  رادیواکتیو  ماده 
برگشت بیمار به مرکز تصویربرداری از وی خواسته 
می شود تا ادرار جمع شده در مثانه را به طور کامل 

تخلیه کند. پس از آن بیمار باید تمام اشیاء فلزی را 
مانند جواهرات از بدن خود دور کرده و یک لباس 

مخصوص بیمارستانی را بپوشد.
بیمار با کمک پرستار به اتاق تصویربرداری رفته 
و روی تخت مخصوص دراز می کشد. پرستار به وی 
کمک می کند تا در وضعیت مناسب روی تخت دراز 
بکشد. این وضعیت ممکن است در طول تصویربرداری 
با کمک پرستار تغییر کند. پس از آن پرستار اتاق را 
ترک می کند. تکنیسین تصویربرداری در اتاق کناری 
حضور داشته و مراحل اسکن را کنترل می کند. او در 

تمام مراحل بیمار را دیده و صدای او را می شنود.
برای انجام اسکن هسته ای، دوربین بزرگی در نزدیک 
و  کرده  بیمار  از  تصویربرداری  به  شروع  بیمار  بدن 
این  به آهستگی در جهات مختلف حرکت می کند. 
تصویربرداری ممکن است حدود 60تا30 دقیقه طول 
بکشد. در این مدت بیمار باید بی حرکت بر روی تخت 
دراز بکشد. در پایان، پرستار مجددا در اتاق حضور 
یافته و به بیمار کمک می کند تا از تخت پایین آمده 

و آنجا راترک کند.
پس از انجام اسکن نیاز نیست بیمار اقدام خاصی 
انجام دهد. ماده رادیواکتیو در عرض 3تا2 روز بعد 

از انجام اسکن از بدن دفع می شود. به بیماران توصیه 
می شود در این چند روز مایعات زیاد بنوشند تا بقیه 
ماده رادیواکتیو زودتر از بدن دفع شود. در این مدت 
بیمار باید سعی کند در تماس نزدیک با زنان باردار و 
بچه های کوچک نباشد، چون ممکن است مقدار کمی 

اشعه رادیواکتیو از بدن او ساطع شود.

آیا اسکن هسته ای خطرناک است؟
در انجام اسکن هسته ای یا رادیوایزوتوپ از مواد 

رادیواکتیو متفاوتی استفاده می شود.
ماده  نوع  مختلف  بیماری های  تشخیص  در 
به طور  است.  متفاوت  برده شده  کار  به  رادیواکتیو 
مثال، برای تشخیص بیماری های استخوان بیشتر از 
استفاده   technetium تکنیسیم  رادیواکتیو  عنصر 
 Gallium می شود. البته در بعضی از موارد از گالیم
یا ایندیم Indium هم استفاده می شود. در تشخیص 
بیماری های غده تیروئید از عنصر ید Iodine رادیواکتیو 
 Thallium و برای تشخیص بیماری های قلبی از تالیم

رادیواکتیو استفاده می شود.
همه مواد رادیواکتیو استفاده شده یک خصوصیت 
مشترک دارند و آن، این است که به سرعت تجزیه 

می شوند. از زمانی که این مواد تولید شده تا زمانی 
که می توان از آنها استفاده کرد، مدت زمانی الزم است 
که معموال از چند روز بیشتر نیست و گاهی این زمان 
به چند ساعت هم تقلیل پیدا می کند. پس مراکزی که 
در آنها از این روش تصویربرداری استفاده می شود )که 
به آنها مراکز تشخیصی پزشکی هسته ای می گویند( 
مواد مورد نیاز خود را به طور روزانه تامین می کنند.

ماده رادیواکتیو تزریق شده به بدن از خود اشعه 
گاما که نوعی اشعه رادیواکتیو است، تابش می کند. 
مقادیر  در  و  بوده  مضر  بدن  برای  رادیواکتیو  اشعه 
زیاد به سلول ها آسیب می رساند. باید توجه داشت 
که هر روش تشخیصی و درمانی در کنار مزایایی که 
دارد می تواند عوارضی هم داشته باشد. دانشمندان و 
پزشکان سعی می کنند با بهبود تکنیک ها این عوارض 
و آسیب ها را به حداقل برسانند. مقدار اشعه ای که در 
هر بار اسکن هسته ای به بدن می رسد به اندازه اشعه ای 
است که در 200 بار رادیوگرافی عمومی وارد بدن 
می شود. گرچه این مقدار زیاد است، آسیبی به بدن 

بیمار وارد نمی کند.
برای به حداقل رساندن آسیب اشعه رادیواکتیو، سعی 
می شود حداقل میزان ماده رادیواکتیو به کار رود. پس 
بیمار بسیار اندک  غلظت ماده رادیواکتیو تزریقی به 
بوده و در نتیجه میزان اشعه ساطع شده از بدن بیمار 
بسیار کم است. به همین نسبت تصویربرداری از این 
میران اندک اشعه مشکل می شود. برای به دست آوردن 
یک تصویر مناسب، معموال نیاز می شود تا بیمار حدود 
یک ساعت در مقابل دوربین دستگاه قرار گیرد تا میزان 
اشعه کافی به صفحه حساس دوربین وارد شود. در این 
مدت دوربین ممکن است در جهات مختلف حرکت 
کرده و بدن بیمار را از زوایای متفاوتی ببیند. در طول 

مدت تصویربرداری بیمار باید بدون حرکت باشد.
انجام اسکن هسته ای برای جنین مضر است، پس در 
صورت بارداری یا شک به بارداری، بیمار باید آن را به 
پزشک معالج اطالع دهد. در صورتی که اسکن هسته ای 
برای یک خانم شیرده انجام شود وی باید شیر خود 

را تا دو روز بعد از انجام آن دوشیده و دور بریزد.

آیا اسکن هسته ای خطرناک است؟

از سال ها قبل جامعه شناسان مشاهده کرده بودند که 
کودکانی که در خانواده های فقیر رشد می کنند، نسبت 
به کودکان دیگر در گذراندن امتحانات مدارس، مشکل 
دبیرستان  از  کمتر  متوسط،  طور  به  و  داشته،  بیشتری 
کمتری  شانس  دلیل  همین  به  می شوند.  فارغ التحصیل 
برای ورود به دانشگاه داشته و نهایتا توانایی ورود به 

بازار کار را نخواهند داشت.
پژوهش های روانشناسی نشان داده که کودکان فقیر 
نسبت به بقیه کودکان، ضریب هوشی پایین تری دارند. 
در دو دهه اخیر، دانشمندان درصدد برآمدند که رابطه 

بین فقر، و تاثیرات آن را بر سلول های مغز دریابند.
پژوهش های نخستین روی اندازه هیپوکامپ )قسمتی 
از لوب گیجگاهی که مسئول حافظه کوتاه مدت است( به 
کمک تصویربرداری ام  آر  آی. مغز انجام شد. چهار گروه 
پژوهشی گوناگون، مشاهده کردند که، اندازه هیپوکامپوس 
در کودکان، در گروه های گوناگون مورد پژوهش، ارتباط 
مستقیم با توانایی مالی خانواده کودک دارد. در سال 2015، 
کیمبرلی نوبل نتیجه مطالعه گسترده خود را در مورد اثرات 
فقر روی تغییرات سطح، و ضخامت قشر مغز گزارش 
کرد. او 1099 کودک را در 10 شهر گوناگون آمریکا، 
که از نژادها و طبقات گوناگون اجتماعی بودند، مطالعه 
از 25000  کمتر  درآمد خانواده شان  که  کودکانی  کرد. 
دالر در سال بود، اندازه سطح قشر مغزشان، 6 درصد 
کمتر از کودکانی بود که درآمد والدینشان بیش از 150 
هزار دالر بود. در یک پژوهش دیگر، همین رابطه بین 
ضخامت قشر مغز و درآمد والدین کودکان مشاهده شد.
ست پوالک از دانشگاه ویسکانسین و جان گابریلی از 
موسسه فناوری ماساچوست، نشان دادند که این تغییرات 

قشر مغز در کودکان فقیر، باعث اختالالت ذهنی به میزان 
15 تا 44 درصد می شود. احتماال فقر در خانواده باعث 
رخدادهای مکرر استرس زا شده، و والدین این کودکان 
توانایی ارتباطی مناسب را با کودکان شان نخواهند داشت.
پژوهش های کیمبرلی نوبل همچنان نشان داد، که این 
تغییرات مغزی در زمان جنینی رخ نمی دهد بلکه حداقل 

چهار روز بعد از تولد آغاز می شود.
اما اینجا یک پرسش مهم پیش می آید، اینکه آیا فقر 
باعث این تغییرات مغزی می شود، یا اینکه این کودکان، 
به خاطر مشکالت ارثی دارای اختالالت مغزی هستند؟
در چند پژوهش نه چندان گسترده، در اروپا و آمریکا، 
نشان داده شده که کمک مالی حتی به میزان محدود به 
این خانواده ها، می تواند میزان این آسیب های مغزی را 

کاهش دهد. پژوهشی دیگر در آمریکا نشان داده، کمک 
مالی به میزان 330 دالر در ماه به این خانواده ها، بسیار به 
رشد مغزی سالم کودکان این خانواده ها کمک کرده است.

به دلیل چنین پژوهش هایی است که بعضی از کشورهای 
اروپایی، مثل سوییس و فنالند، در حال وضع قوانین برای 
پرداختن نوعی »درآمد پایه کافی« برای تمام خانواده ها 

هستند.
فقر می تواند به رشد مغزی کودکان آسیب های جدی 
وارد کند. این گونه آسیب ها آینده تاریکی را برای کودکان 
آسیب دیده رقم می زند. پژوهش های جدید نشان داده 
که حتی کمک محدود مالی به این خانواده ها، می تواند 

از این تاثیرات مخرب پیشگیری کند.
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فقر و اثرات آن بر رشد مغزی در کودکان

سرطان کولورکتال )روده بزرگ( در واقع سرطانی است که در کولون 
و رکتوم شروع می شود و سومین سرطان شایع در مردان و زنان آمریکایی 
است. تخمین زده شده که در سال 2017 حدود 95520 مورد جدید سرطان 
کولون و 39910 مورد جدید سرطان رکتوم در آمریکا تشخیص داده شود. 
مطالعات نشان داده اند که رژیم غنی از گوشت قرمز و گوشت های فرآیند 

شده خطر سرطان کولورکتال را افزایش می دهد.
با  کامل  غالت  و  سبزیجات  میوه،  فیبر،  از  غنی  رژیم  حالی که  در   
کاهش خطر بیماری ارتباط دارد. مطالعات گذشته نشان داده اند که یکی از 
 راه های اثر رژیم غذایی بر کاهش خطر سرطان کولورکتال از طریق تغییر 
دستگاه  در  موجود  میکروب های  از  جمعیتی  )یعنی  روده  باکتریایی  فلور 

گوارش( است. در مطالعه ای که به تازگی انجام شده مشاهده شد در افرادی 
باکتری  که از رژیم پرفیبر پیروی می کردند خطر ایجاد تومورهای حاوی 
نوکلئاتوم )bacterium F. nucleatum( و سرطان کولورکتال کمتر بود. 

این باکتری نقش مهمی در ایجاد سرطان کولورکتال دارد.
برای بررسی تئوری ارتباط رژیم غذایی و سرطان کولورکتال، اطالعات 
137217 نفر مورد بررسی قرار گرفت. طی حدود 32تا26 سال پیگیری، 
1019 مورد سرطان در بین شرکت کنندگان تشخیص داده شد. بین مارس 
تمام  تومور  بافتی  نمونه های  تحقیقاتی  تیم  یک   2016 آگوست  تا   2015
شرکت کنندگان مبتال به سرطان کولورکتال را از نظر وجود باکتری نوکلئاتوم 

آنالیز کردند. 

با استفاده از پرسشنامه بسامد  اطالعات رژیم غذایی هر شرکت کننده 
خوراک طی فواصل 4تا2 ساله در سال های 2010 تا 1980 جمع آوری شد. 
این اطالعات برای محاسبه کل دریافت مواد مغذی و فیبر استفاده شدند.

نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از رژیم غنی از میوه، سبزیجات، غالت 
کامل و حبوبات پیروی می کردند در مقایسه با افرادی که از الگوی غذایی 
غربی پیروی می کردند، به طور چشمگیری سرطان کولورکتال حاوی باکتری 
نوکلئاتوم کمتری داشتند. البته سرطان های فاقد این باکتری طی پیروی از 

الگوی غذایی سالم کاهش نیافت.
نکته عملی: رعایت الگوی غذایی سالم که سرشار از فیبر باشد با تغییر 

فلور روده می تواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد.
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فلور باکتریایی روده، رابط رژیم غذایی و سرطان کولورکتال 

اسکن رادیوایزوتوپ یا اسکن استخوان چیست؟ )2( 

غذاهای  زیادی  مقادیر  که  کودکانی 
چاق  نه تنها  می کنند،  مصرف  پرچرب 
می شوند بلکه با گذشت زمان به مشکالت 

شناختی و روانی مبتال خواهند شد. 
نتایج مطالعه ای نشان داده که  اخیراً 
علت این امر تخلیه نوعی پروتئین موجود 
است   )Reelin( ریلین  نام  به  مغز  در 
که توسط رژیم غذایی پرچرب صورت 
می گیرد. این پروتئین به عملکرد مناسب 
مغز کمک می کند. در این بررسی که روی 
موش انجام شد مشخص شد 4 هفته بعد 
از مصرف غذاهای پرچرب توسط موش، 
نقایص شناختی قابل مشاهده است. این 
به  شروع  حیوان  اینکه  از  قبل  شواهد 

افزایش وزن کند، قابل مشاهده بود. 
همچنین این تغییرات در موش هایی 
از  نوجوانی  دوران  در  که  داد  رخ 
غذاهای پرچرب استفاده کرده بودند و 
بزرگسالی غذای  در موش هایی که در 
پرچرب مصرف کرده بودند، رخ نداد.

عصبی  اختالالت  در  ریلین  کمبود 
مشاهده  آلزایمر  و  اسکیزوفرنی  مانند 
می شود. هرچند نیاز به انجام مطالعات 
رژیم  دارد،  زمینه وجود  این  در  بیشتر 
غذایی پرچرب می تواند به طور بالقوه 
سبب تشدید کمبود ریلین در بیماران مبتال 
به اختالالت روانی مانند اسکیزوفرنی و 

نیز آلزایمر شود. 
یافته های مطالعه فوق مبنی بر اختالل 
عملکرد در کورتکس پره فرونتال نشان 
می دهد رژیم غذایی متعادل در دوران 
حساس نوجوانی برای دستیابی به حداکثر 
بزرگسالی  دوران  در  مغزی  توانایی 

ضروری است. 
همچنین نشان می دهد که چگونه مواد 
غذایی ناسالم و چاقی با بروز مشکالت 

عصبی و روانی مرتبط است.
Your Doctor :منبع

ارتباط مصرف 
غذاهای پرچرب با 
بروز مشکالت روانی

تـازه هـا

 محسن حافظی
 روانپزشک

وقتی ازدواج مجدد اتفاق می افتد یک فرض این است که سطوحی 
از مشکالت در رابطه با سازگاری بچه ها با شرایط جدید اتفاق 
می افتد. مقدار این سازگاری به شدت شرایط اتفاق افتاده، شخصیت 
کودک، شرایط جدایی و سن کودک بستگی دارد. در شماره گذشته، 
نکاتی در مورد رده های سنی کودکان پیش دبستانی دو تا پنج سال، 
و کودکان شش تا ده ساله عنوان شد. در ادامه، به دیگر گروه های 

سنی خواهیم پرداخت.
 سن یازده و دوازده سال ) قبل از نوجوانی(

این سن به طور معمول بیشترین پتانسیل را برای تعارض با 
خانواده جدید دارد. تحقیقات نشان داده که دشوارترین دوره برای 
سازگاری با ازدواج مجدد والدین سن ده تا چهارده سال است. به 
این علت که بچه ها در این سن با تغییرات احساسی و جسمانی 
خود درگیرند و سعی می کنند با آن کنار بیایند و آن را هضم کنند. 
سازگاری اصلی در رابطه با خانه ای است که در آن زندگی می کنند و 
ممکن است احساس کنند که مکانی امن برای بازگشت شان به خانه 
وجود ندارد. باید خانه دائمی وجود داشته باشد که به آن بازگردند.
در این سن بچه ها شروع به کناره گیری می کنند تا حس استقالل 
کنند و هویت خود را بیابند و در واقع به طور دیگری خودشان را 
درک کنند. خشم بچه ها در این سن در برابر مراجع قدرت طبیعی 
است و اتفاقی طبیعی در خانواده است. ولی این خشم می تواند در 

خانواده جدید و در برابر والد جدید تشدید شود.
والدین جدید می توانند هدف آسان تری برای آنها باشند زیرا 
ترس از طرد آنها کمتر محتمل است. احساس به آنها شبیه حس به 
والدین نیست که بدون شرط باشد و مثل والدین جایی برای تکیه 
نیستند، بنابراین خشم گرفتن به آنها باعث تهدید و از دست دادن 

دلبستگی شان نیست.
در حالی که بچه ها در این گروه سنی نیاز به آزادی دارند تا 

استقالل خودشان را بیابند، نیاز به حمایت و درک هم دارند.
اجبار کردن بچه های این سن به شرایطی که با آن راحت نیستند 
ممکن است باعث شود تا آن را پس بزنند و توصیه می شود که به 

آنها در زمینه های امن آزادی داده شود.
ممکن است به عنوان ناپدری یا نامادری در این شرایط خود را 
کنار بکشید تا مورد خشم بچه ها قرار نگیرید ولی یک روانشناس 
می گوید که روابط ناپدری و نامادری با بچه ها نیاز به زمان دارد 
و باید آنها با هم وقت بگذرانند. باید زمان بیشتری برای شناخت 
و ارتباط با هم بگذارند. ارتباط خوب باعث کاهش تعارضات بین 

آنها می شود.
 نوجوانان سیزده تا هجده ساله

با شروع نوجوانی آنها بیشتر جنسیت و استقالل خودشان را 
درک می کنند و از آن آگاه می شوند. دیدن رابطه والدین شان از منظر 
عاشقانه و رومانتیک با نامادری یا ناپدری شان باعث حس ناراحتی 
آنها می شود. تاثیر این نوع دید جدید این است که نگاه شان به پدر 

یا مادر دچار تعارض می شود.
رابطه جدید پدر و مادر و تغییر نقش در خانواده باعث تغییراتی 
در نقش ها و آزادی نوجوان می شود. قوانین جدید و تنظیم مرزهای 
جدید می تواند باعث خشم نوجوان شود. میزان ناراحتی بستگی 
دارد به رابطه قبلی با پدر و مادر و تغییرات استراتژی های تربیتی 

که خواه ناخواه نتیجه ورود نامادری یا ناپدری یا فرزند آنهاست.
طبیعتا ورود افراد جدید به خانه منجر به تغییر قوانین و شرایط 
شده، بنابراین این خشم نوجوان متوجه فرد جدید می شود و حتی 
ممکن است حس خشم او متوجه ازدواج آنها شود، چون ازدواج 

آنان را عامل این تغییرات می داند.
ممکن است نوجوانان ترجیح دهند وقت بیشتری را با والدی 
بگذرانند که حضانت آنها را بر عهده ندارد تا بتوانند با شرایط کنار 
بیایند. این گونه آرام تر با تغییرات کنار می آیند. انعطاف پذیری شما، 
زمانی که نوجوانان با شرایط جدید و محیط جدید کنار می آیند، به او 
کمک می کند تا بهتر با شرایط کنار بیاید و تنش را کاهش می دهد.
تحقیقات جدید نشان داده نوجوانان باالی پانزده سال به طور 
عمومی زیاد درگیر رابطه با والد جدید نمی شوند شاید به علت نیاز 
کمترشان به رابطه با والد جدید است زیرا در این سن آنها تمرکز 
بیشتری بر روابط عاطفی خود دارند و از والد جدید دورتر می مانند. 
هر سنی تعارضات و نقاط قوت خود را دارد و با دانستن آنها بهتر 

می توانید برای مشکالت پیش رو برنامه ریزی کنید.

ازدواج مجدد چه تاثیری بر 
نوجوانان دارد؟

بــدانیـم


