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   سال                                                                                 شمـــاره  

   

آبان 1400       

کلیۀ مصنوعی؛ آیا واقعا انتظار به پایان رسید؟
سخن   نخست

دکتر نوذر مرتضوی

ــی توســط دانشــمند  ــا وســایل ابتدای ــز ب ــن دیالی ــه اولی از ســال 1943 ک
هلنــدی ُکلــف انجــام شــد و ســال 1953 کــه اولیــن پیونــد کلیــه از یــک 
مــادر بــه فرزند توســط عمــل جراحــی در فرانســه صــورت پذیرفــت تاکنون 
بــرای نارســایی پیشــرفتۀ کلیــه راه حــل جدیدتــری وجــود نداشــته اســت. 
پــس همــۀ بیمــاران کلیــوی کمابیــش بــا دیالیــز )خونــی یــا صفافــی( یــا 

ــزی  ــاران دیالی ــد. بیم ــی کرده ان ــذران زندگ ــده گ ــدا ش ــۀ اه ــا کلی ب
ســه بــار در هفتــه هــر بــار بیــش از 4 ســاعت تحــت درمــان 

دیالیــز قــرار می گیرنــد کــه بــه معنــی جدایــی از مســیر 
ــز  ــدی نی ــاران پیون ــوده و بیم ــی ب ــی زندگ طبیع

ــد  ــت می کنن ــی دریاف ــرکوبگر ایمن ــای س داروه
ــای  ــداد کلیه ه ــان، تع ــذر زم ــا گ ــن ب همچنی

اهدایــی رو بــه کمبــود اســت.
ــای بســیار ســنگینی  ــز هزینه ه ــا نی دولت ه
پرداخــت  درمــان  روش  دو  ایــن  بــرای 
از  و  اســت  تامــل  قابــل  کــه  می کننــد 
نــکات منفــی روش هــای موجــود محســوب 
ــرفت های  ــۀ پیش ــم هم ــی رغ ــود. عل می ش

ــی  ــۀ مصنوع ــر کلی ــای اخی ــی در دهه ه علم
ــت. ــده اس ــی مان ــک آرزو باق ــد ی در ح

آیا آرزو برآورده شد؟
ــل  ــال ها قب ــی از س ــل بدن ــای داخ ــش پروتزه دان

ــی  ــۀ مصنوع ــورد کلی ــا در م ــت ام ــته اس ــود داش وج
ــه و بازجــذب  ــق دو بخــش تصفی ــی در تلفی ــای قبل مدل ه

ــده  ــی ش ــیله های معرف ــوع وس ــتند و در مجم ــکل داش ــواد مش م
ــاخته  ــد س ــتگاه جدی ــد. دس ــد بودن ــزرگ و ناکارآم ــیار ب ــی و بس دو بخش
شــده در دانشــگاه سانفرانسیســکو ایــن مشــکل را بــا موفقیــت حــل کــرده 
ــن بخش هــا  ــی محققــان هــر یــک از ای اســت چــون در آزمایش هــای قبل
را بــه طــور مجــزا مــورد بررســی قــرار داده بودنــد امــا ایــن اولیــن بــاری 
اســت کــه همــه ی اجــزا بــا یکدیگــر در یــک دســتگاه مــورد آزمایــش قــرار 

می گیرنــد.
ایــن دســتگاه از دو بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت. بخــش هموفیلتــر 
از ســیلیکون نیمــه هــادی ســاخته شــده کــه مــواد زایــد خــون را 
ــلول های  ــه دارای س ــت ک ــور اس ــر بیوراکت ــش دیگ ــد. بخ ــه می کن تصفی
لولــه ای کلیوی)توبــول( اســت و میــزان آب، تعــادل الکترولیت هــا و ســایر 

ــن  ــز از ای ــای آن نی ــد. غش ــم می کن ــک را تنظی ــای متابولی عملکرده
ــد. ــت می کن ــی محافظ ــلول های ایمن ــه س ــر حمل ــتگاه در براب دس

نحوۀ کار کلیۀ مصنوعی 
ــک عمــل جراحــی در داخــل شــکم بیمــار کار  ــا ی ــۀ مصنوعــی ب کلی
گذاشــته شــده و بــه دو شــریان اصلــی در بــدن بیمــار متصــل می شــود. 
ــتگاه  ــه دس ــدن ب ــه ش ــرای تصفی ــون را ب ــریان ها خ ــی از ش یک
ــده  ــه ش ــون تصفی ــر خ ــریان دیگ ــد و ش ــل می کن منتق
ــر ادرار  ــۀ دیگ ــاند. لول ــدن می رس ــای ب ــه اعض را ب
حاصلــه را از دســتگاه بــه مثانــه می رســاند. 
محققــان اکنــون نشــان دادنــد کــه ایــن کلیــۀ 
ــه پمــپ  ــاز ب ــدون نی ــد ب مصنوعــی می توان
یــا منبــع نیــروی خارجــی تنهــا بــا فشــار 
ــت های  ــون تس ــا کن ــد. ت ــون کار کن خ

ــوده اســت. انجــام شــده موفــق ب
»شــوو روی  )Shuvo Roy( «، محقــق 
 UCSF ــگاه ــروژه در دانش ــن پ ــی ای اصل
سانفرانسیســکو می گویــد: گــروه مــا ایــن 
ــاخت  ــه ای س ــه گون ــک را ب ــۀ کوچ کلی
ــه  ــبت ب ــدن نس ــی ب ــتم ایمن ــه سیس ک
آن واکنــش نشــان ندهــد و اکنــون کــه 
ــور را  ــر و بیوراکت توانســتیم دو بخــش هموفیلت
ــر روی  ــم ب ــم، می توانی ــب کنی ــر ترکی ــا یکدیگ ب
ــرای آزمایش هــای پیش بالینــی  ارتقــای ایــن فنــاوری ب

ــم. ــز کنی ــی تمرک و بالین
 

ــاران و  ــرای بیم ــت ب ــت حرک ــن قابلی ــیله تامی ــن وس ــداز ای چشــم ان
نتایــج بهتــر فیزیولوژیــک نســبت بــه دیالیــز خواهــد بــود و حتــی ایــن 
روش نســبت بــه پیونــد کلیــۀ فعلــی برتــری خیلــی مهمــی دارد و آن 

رهایــی از داروهــای ســرکوبگر ایمنــی اســت. 
ــی  ــت زندگ ــرای کیفی ــادی ب ــدواری زی ــتگاه، امی ــن دس ــت ای موفقی
ــاد  ــه ایج ــایی کلی ــا نارس ــار ب ــا بیم ــرای میلیون ه ــر ب ــیار باالت بس
خواهــد کــرد و در صــورت موفقیــت ایــن طــرح، افــق جدیــد از درمــان 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــا ب ــای آنه ــزان و خانواده ه ــن عزی ــرای ای ب
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آلودگی هوا چه تاثیری بر سالمت پوست دارد؟زندگی

ایرنــا- ســازمان ملــل متحــد از آلودگــی هــوا بــه عنــوان »قاتلــی خاموش«  
نــام بــرده اســت، بــه گــزارش ایــن ســازمان، ســاالنه میلیون هــا نفــر بــر اثــر 
آلودگــی هــوا می میرنــد. شــهروندان کشــورهای فقیــر بیشــترین قربانــی را 

ــد. می دهن
تهــران، در کنــار دیگــر کالن شــهرهای ایــران، بــه ویــژه در فصــل پاییــز و 
زمســتان اغلــب روزهــا در وضعیــت »هــوای ناســالم« قــرار دارد، و هــر ســال 
ــزارش  ــق گ ــه طب ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــش می یاب ــران افزای ــن بح ــدت ای ش
ــه  ــوده را تجرب ــاه امســال 13 روز آل ــان م ــران، در آب ــوای ته ــا ه ــانه ه رس

کــرده کــه نســبت بــه آبــان مــاه ســال گذشــته ســه روز بیشــتر اســت.
ــوم  ــوای دانشــگاه عل ــی ه ــز آلودگ ــس مرک ــد صــادق حســنوند، رئی محم
ــوا در  ــای ه ــن آالینده ه ــت مهم تری ــزان غلظ ــد می ــم می گوی ــکی، ه پزش
ــر رهنمــود ســازمان جهانــی  ــر میــزان اســتاندارد و ۶ براب کشــور، ســه براب
بهداشــت اســت و باعــث مــرگ زودرس حــدود چهــل هــزار نفــر در کشــور 

می شــود.
آلودگــی هــوا واقعیــت دنیــای ماشــینی و صنعتــی اســت کــه بــه محــض 
ســردی هــوا و ایجــاد وارونگــی، میهمــان آســمان کالنشــهرها می شــود و 
آثــار مخــرب و زیانبــاری بــر ارگان هــای مختلــف بــدن می گــذارد تــا آنجــا 
کــه آن را عامــل بســیاری از بیمــاری هــای ریــوی، آلرژیــک و ســرطان هــا 

و بســیاری بیمــاری هــای نهفتــه عنــوان می کنــد.
پوســت و مــو از جملــه ارگان هایــی اســت کــه آلودگــی هــوا تاثیــر بســیار 
بــدی بــر روی آن دارد و مطابــق تحقیقــات انجــام شــده آالینــده هــای هــوا 
هماننــد اشــعه های مضــر خورشــید، بــه پوســت آســیب می زننــد و باعــث 
 پیــری زودرس پوســت، آکنــه، ســرطان پوســت، آلــرژی، تیره شــدن پوســت 

ــوند. ــر می ش ــیب های دیگ و آس
ــر  ــید، تاثی ــول کش ــال ط ــه 24 س ــی ک ــم در تحقیق ــی ه ــان آلمان محقق
ــی از  ــد. یک ــی کردن ــف را بررس ــراد مختل ــت اف ــر پوس ــوا ب ــی ه آلودگ
ــت  ــروک پوس ــک و چ ــان داد ل ــق نش ــن تحقی ــل از ای ــای حاص یافته ه

ــتر  ــد، بیش ــی می کنن ــوده زندگ ــهرهای آل ــه در ش ــرادی ک اف
ــت. اس

هــوا  آالینده هــای  تحقیــق،  بنابرایــن 
ــر  ــذ پوســت کوچکت ــر از مناف 2۰ براب

ــت  ــا پوس ــی ب ــس وقت ــتند پ هس
ــه الیه هــای  در تمــاس باشــند، ب

نفــوذ می کننــد.  آن  عمیــق 
از  بعــد  آالینده هــا  ایــن 
را  آن  پوســت،  بــه  نفــوذ 
خشــک، ملتهــب، شــل و 
ــدود  ــت را مس ــذ پوس مناف
نتیجــه  در  می کننــد 
ســختی  بــه  پوســت 
کنــد  تنفــس  می توانــد 
و شــادابی و ســالمت آن 
می شــود. اختــالل  دچــار 

ضــرورت  تحقیقــات،  ایــن 
ــت در  ــتر از پوس ــت بیش مراقب

هــوای آلــوده را مــورد تاکیــد قرار 
ــا  ــه آناهیت ــی ک ــد موضوع می ده

ــن  ــوض انجم ــص و ع ــی متخص وال
پوســت و مــوی ایــران در گفــت و گــو 

ــاره  ــا، درب ــی ایرن ــگار اجتماع ــا خبرن ب
ایــن نحــوه مراقبــت پوســت توصیــه 

ــا  ــده ه ــن آالین ــه ای ــی ک ــد: هنگام می کن
روی پوســت می نشــینند، غــدد عــرق 

کــه  می بندنــد  را  پوســت  چربــی  و 
ــن  ــای ای ــدن خروجی ه ــدود ش مس

غــدد ســرآغاز یــک آســیب اســت و الیــه هــای ژرف تــر و عمیــق تــر پوســت 
را در معــرض آســیب قــرار می دهــد.

متخصــص پوســت و مــو بــا بیــان اینکــه پوســت در برابر عوامل آســیب رســان 
محیطــی بــه نوعــی ســد دفاعــی بــدن اســت، توضیــح می دهــد: هنگامــی کــه 
ایــن مولکــول هــای آســیب زا رســوب می کننــد ایــن ســد دفاعــی مغشــوش 
می شــود و نمــی توانــد کار خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد. بنابرایــن شــخص 

دچــار اگزمــا و انــواع آلــرژی و حساســیت هــای تماســی می شــود.

شست و شوی سطح پوست با شوینده مناسب
ــر روی  ــا یــادآوری اینکــه آالینــده هــا از دو روش رســوب مســتقیم ب والــی ب
ــه پوســت و مــو  ــدن شــده و ب پوســت و دیگــری از راه گــردش خــون وارد ب
ــی  ــرات آلودگ ــش اث ــرای کاه ــی ب ــام کارهای ــاره انج ــد، درب ــیب می زنن آس
ــر روی پوســت، خاطرنشــان می کنــد: در بخــش نگهــداری از پوســت،  هــوا ب
ــه  ــار ســطح پوســت شســته شــود چــرا ک نخســت اینکــه حتمــا روزی دو ب
مــواد آرایشــی کــه مصــرف می شــود محیطــی بــرای جمــع شــدن ذرات ریــز 

ــد. ــم می کن ــا و دوده فراه ــده ه آالین
ــم  ــون مالی ــک صاب ــا ی ــب ب ــح و ش ــراد صب ــرورت دارد اف ــه وی، ض ــه گفت ب
صــورت را شســت و شــو دهنــد. در شــرایطی کــه آلودگــی شــدید می شــود 
هــم هفتــه ای یــک یــا دو بــار بــا یــک لیــف نــازک و شــوینده صــورت کــه 
ــد. ــم انجــام دهن ــرداری مالی ــه ب ــک الی ذرات ســاینده در آن وجــود دارد، ی

کمپرس با چای سبز و مصرف ضدآفتاب ضروری است
عضــو انجمــن پوســت و مــو ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه جاهایــی در صــورت 
هماننــد کنــار چشــم، بینــی و اطــراف لــب کــه چــروک و خــط وجــود دارد، 
آالینــده هــا بیشــتر رســوب می کننــد، بــه افــراد توصیــه کــرد: چــای ســبز دم 
کنیــد و بــا یــک پنبــه بــه صــورت مرتــب در ناحیــه هــای ذکــر شــده بمالیــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتعمال مکــرر مایعــات بــه خــروج آالینــده هــا کمــک 
می کنــد، افــزود: بــه دلیــل اینکــه برخــی مــواد شــیمیایی در مجــاورت آفتــاب 
ــد  ــد، بای ــت می کنن ــه پوس ــتر ب ــوند و ورود بیش ــر می ش فعالت
بــه صــورت مرتــب از ضدآفتــاب و مرطــوب کننــده هــا 
ــت  اســتفاده شــود چــرا کــه اگــر پوســت رطوب
ــر آالینــده هــا  کافــی داشــته باشــد در براب

ــد. ــت می کن ــر مقاوم بهت

هــای  خوراکــی  مصــرف 
اکســیدان آنتــی  حــاوی 
والــی بــه شــهروندان یــادآور 
ــا مصــرف مــواد غذایــی  شــد: ب
اکســیدان  آنتــی  حــاوی 
از پوســت و  هــم می تــوان 
مــو در برابــر آالینــده هــا 
محافظــت کــرد؛ مصــرف 
ــار،  میــوه هایــی هماننــد ان
ــات،  ــواع مرکب ــو، ان خرمال
آب فــراوان بویــژه آب 
ــزود:  ــو.  وی اف و آبلیم
ــه  ــه ب ــرادی ک اف
دلیــل شــرایط 
بیشــتر  کاری، 
در معــرض آلودگــی 
هــوا قــرار دارنــد ســعی 
و  آب  بطــری  یــک  کننــد 
آبلیمــو و آلبالــو خشــک و 
داشــته  همــراه  بــه  بــادام 
باشــند تــا حامــی پوســت خود 

باشــند.
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 کم خونی و نیاز به آهن در دیالیز
بنیاد ملی کلیه ـ ترجمۀ آذین حناییمقاله تخصصی

ــال  ــرا ابت ــی« آشــنا باشــید زی ــا اصطــالح »کم خون ممکــن اســت شــما ب
ــایع اســت.  ــوی )CKD( ش ــن کلی ــاری مزم ــان بیم ــی در زم ــه کم خون ب
ــای  ــی گلبول ه ــزان کاف ــه می ــه ب ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــی زمان کم خون
ــه  ــادر ب ــا ق ــه، کلیه ه ــن کلی ــاری مزم ــید. در بیم ــته باش ــز نداش قرم
نیســتند   )EPO( اریتروپویتیــن  هورمــون  کافــی  میــزان  ســاختن 
ــاز  ــورد نی ــای قرمزم ــاختن گلبول ه ــرای س ــن ب ــون اریتروپویتی )هورم
اســت(. همچنیــن بــدن شــما بــرای ســاختن گلبول هــای قرمــز بــه آهــن 
ــای  ــد، گلبول ه ــی نباش ــن کاف ــا آه ــن ی ــی اریتروپویتی ــاز دارد. وقت نی
قرمــز کمتــری تولیــد می شــود و کم خونــی ایجــاد می شــود. در بیمــاری 
کلیــوی، کم خونــی ممکــن اســت حتــی قبــل از نارســایی کلیه هــا اتفــاق 

ــت. ــایع اس ــیار ش ــوند بس ــز می ش ــه دیالی ــرادی ک ــد و در اف بیفت

چگونه تشــخیص بدهم که کم خونی دارم؟

ــا اندازه گیــری هموگلوبیــن )Hb( در خــون، پزشــک متوجــه می شــود  ب
ــرژی،  ــن ان ــرای تامی ــن ب ــر. هموگلوبی ــا خی ــد ی ــی داری ــا کم خون ــه آی ک
ــت  ــه تح ــی ک ــاند. زمان ــدن می رس ــلول های ب ــام س ــه تم ــیژن را ب اکس

ــرل  ــب کنت ــه طــور مرت ــد ب ــن بای ــز هســتید، هموگلوبی ــان دیالی درم
شــود.

 
ــابهی  ــانه های مش ــاران نش ــۀ بیم ــی در هم ــه کم خون اگرچ

بــه  منجــر  اســت  ممکــن  کم خونــی  امــا  نــدارد، 
شــود: زیــر  نشــانه های 

• انــرژی کــم بــرای انجــام فعالیت هــای 
ــه  روزان

• رنگ پریدگی
• احســاس خستگی یا ضعف 

• سردی دست و پاها
• تحریک پذیری 

ناخن های شکننده   •
خــوردن  بــه  غیرعــادی  میــل   •
ــا  ــخ ی ــد ی ــب مانن ــای عجی چیزه

ــاک  خ
• اشتهای کم

• احســاس سرگیجه یا سردرد 
• مشکل خواب

• احساس تنگی نفس 
• اشــکال واضح در فکر کردن 

• ضربان قلب تند 
• احساس افسردگی 

• ســندرم پــای بی قــرار - احســاس ســوزن ســوزن شــدن ناراحــت 
کننــده در پاهــا 

»کم خونی فقر آهن« چیست؟

»کم خونــی ناشــی از فقــر آهــن« بــه معنــای کم خونــی بــه دلیــل 
کمبــود آهــن در بــدن اســت. آهــن یــک مــاده معدنــی مهــم اســت کــه 
ــت.  ــاز اس ــورد نی ــی م ــلول های خون ــالمت س ــی و س ــالمت کل ــرای س ب
ــه در  ــازد ک ــن بس ــا هموگلوبی ــد ت ــک می کن ــما کم ــدن ش ــه ب ــن ب آه
ــود  ــی وج ــن کاف ــی آه ــود. وقت ــت می ش ــون یاف ــز خ ــای قرم گلبول ه
ــل  ــرای حم ــی ب ــن کاف ــز، هموگلوبی ــای قرم ــد، گلبول ه ــته باش نداش

ــد. ــیژن ندارن اکس
 

چه چیزی باعث کم خونی فقر آهن می شــود؟

ــم  ــن، رژی ــی آه ــع اصل ــت می شــود و منب ــا یاف ــن در بســیاری از غذاه آه
ــی، ســایر  ــم غذای ــر دریافــت ناکافــی آهــن در رژی ــی اســت. عــالوه ب غذای

ــد از: ــن عبارتن ــر آه ــی فق ــل کم خون عل
معــده،  زخــم  اثــر حــوادث، جراحــی،  در  دادن خــون  از دســت   •
ــل دیگــر ــا عل ــپ در روده ی ــا پولی ــه، ســرطان ی ــا مثان ــه ی ــای کلی توموره

• عفونــت یا التهاب در بدن 
• بیماری های روده ای که مانع از جذب آهن در روده می شــود

 
 علل دیگر کم خونی چیســت؟

• ویتامین بی B12( 12( یا اســید فولیک بســیار کم در بدن
• مقدار کــم هورمون اریتروپویتین 

• بیماری هایــی ماننــد بیمــاری کلیــوی، بیمــاری کبــد، اچ آی وی/ایــدز، 
لوپــوس )یــک بیمــاری خــود ایمنــی( یــا ســرطان

ــانند  ــیب می رس ــما آس ــی ش ــلول های خون ــه س ــه ب ــی ک • بیماری های
ــکل ــی ش ــلول داس ــاری س ــد بیم ــد، مانن ــن می برن ــا را از بی ــا آن ه ی

• انــواع خاصی از کم خونی های ارثی

ــرادی کــه دیالیــز می شــوند در معــرض خطــر کمبــود  ــا اف آی
آهــن هســتند؟

ــاز  ــی نی ــن اضاف ــه آه ــوند ب ــز می ش ــه دیالی ــرادی ک ــه. اف بل
ــل: ــه دلی ــد ب دارن

ــم  ــن در رژی ــی از آه ــای غن ــود غذاه • کمب
ــی  غذای

برخــی از غذاهــای غنــی از آهــن ماننــد گوشــت 
قرمــز و لوبیــا ممکــن اســت در رژیــم دیالیــز 
ــی از  ــای غن ــدون غذاه ــوند. ب ــدود ش ــما مح ش
ــر  ــرض خط ــتر در مع ــما بیش ــی، ش ــن کاف آه
ــه در  ــص تغذی ــتید. متخص ــن هس ــود آه کمب
انتخــاب غذاهایــی کــه منابــع خوبــی از آهــن، 
ــه  ویتامین هــا و ســایر مــواد معدنــی هســتند ب
ــه  شــما کمــک می کنــد. قبــل از ایجــاد هرگون
ــه  ــص تغذی ــا متخص ــی ب ــم غذای ــر در رژی تغیی

ــد. ــورت کنی مش
• از دســت دادن خون در طول همودیالیز

ــدار  ــوالً مق ــز، معم ــان همودیالی ــر درم ــان ه در پای
ــی  ــی( باق ــه مصنوع ــز )کلی ــی دیالی ــون در صاف ــی خ کم
می مانــد کــه منبــع از دســت دادن آهــن در طــول زمــان اســت.

 
ــاز  ــی نی ــه آهــن اضاف ــاالً ب ــز می شــوید، احتم ــه دیالی ــی ک ــع، زمان در واق
ــام عامــل تحریــک  ــه ن ــی دیگــری ب ــرا داروی کم خون خواهیــد داشــت، زی
کننــده اریتروپویتیــن) اریتروپویزیــس( مصــرف می کنیــد کــه آهــن شــما 

ــد. ــرف می کن را مص
ــه  ــا متوج ــد ت ــام می ده ــون انج ــش خ ــما آزمای ــز ش ــت دیالی ــم مراقب  تی
ــی  ــه مراقبت ــر و برنام ــا خی ــد ی ــن داری ــر آه ــی فق ــا کم خون ــه آی ــود ک ش
ــن  ــب هموگلوبی ــه طــور مرت ــا ب ــد. آنه ــم کن ــرای شــما تنظی مناســب را ب
ــد. ــد کنن ــی را رص ــان کم خون ــر درم ــا تاثی ــد ت ــی می کنن ــما را بررس ش

 
ــد  ــش می کن ــما را آزمای ــون ش ــن خ ــطح آه ــن س ــز همچنی ــم دیالی تی
ــد  ــی تولی ــن کاف ــا هموگلوبی ــد ت ــدن شــما کمــک می کن ــه ب ــرا آهــن ب زی
ــدوده  ــه مح ــا ب ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــی ب ــن کاف ــتن آه ــد. داش کن

ــد. ــید و در آن بمانی ــده برس ــه ش ــن توصی هموگلوبی

ادامۀ مطلب در شمارۀ بعدی



بیماری کلیوی ناشی از دیابت چیست؟
گزارش ویژه
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ترجمه و تلخیص - هدیه حق شناس

اگــر دیابــت داریــد، احتمــاالً نگــران تأثیــرات ایــن بیمــاری بــر اندام هایــی ماننــد چشــم یــا قلــب خــود هســتید. امــا ایــن 
بیمــاری ســایر قســمت های بــدن شــما از جملــه کلیه هــا را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

دیابــت عامــل اصلــی نارســایی مزمــن کلیــوی در ایــاالت متحــده اســت. از هــر ســه بزرگســال مبتــال بــه دیابــت، یــک 
نفــر بــه نارســایی مزمــن کلیــوی مبتــال اســت.

امــا بــا ایــن کــه ایــن آمــار ترســناک بــه نظــر می رســد، لزومــاً نبایــد سرنوشــت شــما نیــز چنیــن باشــد. اگــر ســبک 
زندگــی ســالمی داشــته باشــید و دیابــت خــود را بــه خوبــی کنتــرل کنیــد، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کلیه هــای 

شــما در وضعیــت مناســبی باقــی بماننــد.

چه چیزی باعث بیماری کلیه ناشی از دیابت می شود؟
ــر  ــر اث ــه نظــر می رســد: نوعــی بیمــاری کلیــوی ب ــت دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه ب بیمــاری کلیــه ناشــی از دیاب

ــی شــناخته می شــود. ــی دیابت ــوان نفروپات ــا عن ــن ب ــار همچنی ــن بیم ــت. ای دیاب
زمانــی کــه دیابــت داریــد، بــه مــرور زمــان رگ هــای خونــی کوچــک بــدن شــما آســیب می بیننــد. وقتــی ایــن اتفــاق 
ــد.  ــز کنن ــتی تمی ــه درس ــما را ب ــون ش ــد و خ ــام دهن ــود را انج ــد کار خ ــا نمی توانن ــد، آنه ــما می افت ــای ش در کلیه ه
در نتیجــه، بــدن شــما بیشــتر از آنچــه بایــد آب و نمــک را نگــه مــی دارد و مــواد زائــد در خــون شــما جمــع می شــود. 

ســرعت یــا آهســتگی ایــن اتفــاق بســتگی بــه کنتــرل خــوب یــا ضعیــف دیابــت شــما دارد.

عالیم بیماری کلیه ناشی از چیست؟
متأســفانه ایــن بیمــاری نیــز ماننــد بیمــاری مزمــن کلیــوی بــه طــور کلــی می توانــد در مراحــل اولیــه بــدون عالمــت 
باشــد. بــه همیــن دلیــل بــرای پزشــک بســیار مهــم اســت کــه هــر ســال یــک آزمایــش ادرار انجــام دهــد تــا آلبومیــن 

)نوعــی پروتئیــن موجــود در خــون( را بررســی کنــد. عالیمــی کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد عبارتنــد از: 
• پروتئین در ادرار

• افزایش وزن
• تورم مچ پا

• تکرر ادرار، به خصوص در شب
• فشار خون باال

• عفونت های مکرر دستگاه ادراری

خــود دیابــت باعــث آســیب بــه اعصــاب بــدن شــما می شــود. ایــن مســأله می توانــد تخلیــۀ کامــل مثانــه را بــرای شــما 
ــن امــر  ــت شــوید. ای ــد، ممکــن اســت دچــار عفون ــی در آنجــا بمان ــرای مــدت طوالن ســخت کنــد و اگــر ادرار شــما ب
مخصوصــاً در صورتــی صــادق اســت کــه دیابــت شــما بــه خوبــی کنتــرل نشــده باشــد، زیــرا اگــر ادرار شــما ســطح قنــد 

ــد. ــا را بیشــتر می کن ــی داشــته باشــد، رشــد باکتری ه باالی
اگــر هــر ســال غربالگــری بیمــاری کلیــوی را انجــام ندهیــد، ایــن وضعیــت می توانــد پیشــرفت کنــد تــا زمانــی کــه در 
ــد باعــث مــوارد ذیــل  ــه نارســایی کلیــه شــود. ایــن امــر می توان ــد منجــر ب ــی قــرار بگیریــد، کــه می توان مراحــل پایان

شــود:
• تهوع و استفراغ

• از دست دادن اشتها
• ضعف

• خارش

• گرفتگی عضالت به خصوص در پاها

• کم خونی یا تعداد کم گلبول های قرمز خون

• نیاز به انسولین کمتر، زیرا کلیه های آسیب دیده شما نیز آن را تجزیه نمی کنند
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بیماری کلیوی ناشی از دیابت چگونه درمان می شود؟
اگــر دیابــت خــود را بــه خوبــی کنتــرل کنیــد، شــانس ابتــال بــه بیمــاری مزمــن کلیــوی را کاهــش می دهیــد )و اگــر بــه 
آن مبتــال شــوید، احتمــال پیشــرفت آن بــه مراحــل بعــدی بســیار کمتــر اســت(. ایــن معمــوالً شــامل یــک رویکــرد چنــد 

وجهــی اســت:
• ســطح گلوکــز خــون خــود را کنتــرل کنیــد: ایــن امــر بــا بررســی A1C شــروع می شــود، آزمایــش خونــی کــه میانگیــن 

ســطح گلوکــز خــون شــما را در ســه مــاه گذشــته نشــان می دهــد. بــر خــالف آزمایش هــای قنــد خــون کــه ممکــن اســت 
ــا اســتفاده از دســتگاه های ســنجش قنــد خــون انجــام دهیــد، ایــن آزمایــش در آزمایشــگاه انجــام  ــه و ب بتوانیــد در خان
ــا کمــک  ــی، ورزش، و داروه ــم غذای ــی از رژی ــق ترکیب ــد خــون از طری ــرل قن ــد در  کنت می شــود. پزشــک شــما می توان
کنــد. او همچنیــن بــه شــما اطــالع می دهنــد کــه هــر چنــد وقــت یکبــار بایــد گلوکــز A1C خــون خــود را چــک کنیــد.

• فشــار خــون خــود را کنتــرل کنیــد: اگــر دیابــت داریــد، در معــرض خطــر بیشــتری بــرای ابتــال بــه فشــار خــون بــاال 
هســتید کــه دومیــن علــت اصلــی نارســایی کلیــه اســت. فشــار خــون مناســب بــرای اکثــر افــراد مبتــال بــه دیابــت زیــر  

9۰ / 14۰ میلیمتــر جیــوه  یــا  8۰ / 13۰ میلیمتــر جیــوه بــرای افــراد خــاص در معــرض خطــر اســت.
خبــر خــوب ایــن اســت کــه برخــی از داروهــای مشــابهی کــه پزشــکان بــرای کاهــش فشــار خــون اســتفاده می کننــد، 
ــای کاهــش فشــار  ــای ACE و ARB )داروه ــوع مهارکننده ه ــد. دو ن ــز کمــک می کنن ــه نی ــردن آســیب کلی ــد ک ــه کن ب
ــد.  ــد می کنن ــد، کن ــاال دارن ــه فشــار خــون ب ــی ک ــراد دیابت ــه را در اف ــه آســیب کلی ــد ک ــع نشــان داده ان خــون(، در واق
ایــن داروهــا عبارتنــد از لیزینوپریــل، اناالپریــل، لوزارتــان و کاندســارتان )نکتــه: نــام ایــن داروهــا همگــی بــه –pril یــا –

ــوند(. ــم می ش sartan خت
• رژیــم غذایــی ســالم داشــته باشــید: رژیــم غذایــی ســالم بــرای دیابــت هماننــد رژیــم غذایــی ســالم بــرای هــر کســی 

ــد.  ــر کنی ــی فک ــدون چرب ــن ب ــالم و پروتئی ــای س ــبزیجات، چربی ه ــا، س ــوه ه ــد می ــی مانن ــه غذاهای ــت؛ ب ــری اس دیگ
امــا اگــر بــه بیمــاری مزمــن کلیــه )CKD( هــم مبتــال باشــید، کمــی متفــاوت اســت. تمرکــز بــر مصــرف غذاهــای تــازه 
ــداری  ــا کنســرو شــده ای خری ــدی شــده ی ــر محصــول بســته بن ــی اگ ــد، ول ــراوری نشــده خطــری را ایجــاد نمی کن و ف
می کنیــد، مطمئــن شــوید کــه حــاوی کمتــر از 5 درصــد از میــزان روزانــه ســدیم بــرای بــدن اســت.. همچنیــن ممکــن 
ــه معنــای  ــن ممکــن اســت ب ــم غذایــی خــود توجــه کنیــد. ای ــه پتاســیم، فســفر و پروتئیــن در رژی اســت الزم باشــد ب
محــدود کــردن غذاهــای بــه ظاهــر ســالم ماننــد گوشــت، لبنیــات، لوبیــا، آجیــل، نــان ســبوس دار و برخــی میوه هــا ماننــد 
پرتقــال و گوجه فرنگــی باشــد. بهتــر اســت کــه بــا یــک متخصــص تغذیــه کار کنیــد کــه هــم در زمینــۀ دیابــت و هــم در 

مــورد بیمــاری مزمــن کلیــوی آمــوزش دیــده اســت. 

در صورت ابتال به بیماری کلیوی در مرحلۀ نهایی بیماری کلیوی )ESRD( چه باید کرد؟
گاهــی اوقــات، بیمــاری کلیــوی خیلــی دیــر تشــخیص داده می شــود، یــا بــه دلیــل کنتــرل ضعیــف دیابــت شــما پیشــرفت 
ــه ایــن معنــی اســت کــه کلیه هــای شــما کمتــر از 15  ــه عنــوان نارســایی کلیــه شــناخته می شــود، و ب می کنــد. ایــن ب
درصــد ظرفیــت طبیعــی خــود کار می کننــد. حــدود 3۰ درصــد از افــراد مبتــال بــه دیابــت نــوع 1 و تــا 4۰ درصــد از افــراد 

مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 در نهایــت بــه نارســایی کلیــه مبتــال می شــوند.
ــت  ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــه. بســیاری از اف ــد کلی ــا پیون ــز ی ــود دارد: دیالی ــه وج ــا دو گزین ــه تنه ــن مرحل ــفانه، در ای متأس
ــدان  ــران چن ــی در ای ــن روش درمان ــفانه ای ــا متاس ــد، ام ــام دهن ــزل انج ــی در من ــه خوب ــی را ب ــز صفاق ــد دیالی می توانن

شــایع نیســت.
پیونــد کلیــه بــرای افــراد مبتــال بــه دیابــت بــی خطــر اســت. اغلــب وقتــی افــراد یــک کلیــه جدیــد دریافــت می کننــد، 
متوجــه می شــوند کــه بــه دوز باالتــری از انســولین نیــاز دارنــد، زیــرا کلیــه جدیــد آن هــا می توانــد دوبــاره آن را تجزیــه 
کنــد. همچنیــن معمــوالً متوجــه می شــوید کــه اشــتهای شــما نیــز بهبــود می یابــد، امــا فقــط مطمئــن شــوید کــه بــرای 
ــاره همــان چرخــۀ بیمــاری مزمــن  ــه رژیــم غذایــی ســالم پایبنــد باشــید. در غیــر ایــن صــورت، دوب مدیریــت دیابــت ب

کلیــوی را تجربــه خواهیــد کــرد.
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روانشناسی
کلید حاِل خوبت را در دست دیگران قرار نده

دکتر نیلوفر اله وردی ـ دکترای روانشناسی

خــال عاطفــی شــیوع بســیار باالیــی در جامعــۀ امــروز و بــه خصــوص در میــان نســل جــوان دارد. بــه دلیــل اهمیــت 
ــی  ــا تجربیات ــا ی ــه دیدگاه ه ــن زمین ــه در ای ــف ک ــای مختل ــدادی از دانشــجویان ترم ه ــا تع ــن موضــوع، ب خــاص ای
داشــته انــد گــپ و گفتــی داشــتیم تــا دیدگاه هــای گوناگــون را در ایــن زمینــه بشــنویم. حاصــل ایــن گفــت و گوهــا 

ــه اشــتراک می گــذارم. ــا شــما ب را در اینجــا ب
شمسی گفت:

مهــم تریــن نیــاز در انســان دریافــت عشــق و محبــت اســت کــه از همــان بــدو تولــد بایــد تامیــن شــود. در صورتــی 
کــه ایــن نیــاز در کودکــی تامیــن نشــود، او همــواره مثــل کســی کــه گمشــده ای دارد بــه دنبــال پــر کــردن ایــن 

خــال اســت.
علــت ایــن فقــدان محبــت را می تــوان در داشــتن والدیــن کنترلگــر کــه مــدام بــا بایــد و نبایدهایشــان ســرخوردگی 
ــص  ــای نابهنجارشــان طــرد می شــوند، داشــتن نق ــل رفتاره ــه دلی ــه ب ــاوت ک ــای متف ــد، بچه ه ــه وجــود می آورن ب
جســمی و نــگاه متفــاوت و پذیــرش کمتــر ایــن افــراد در جامعــه و فقــدان پــدر و مــادر از دوران کودکــی جســت و 

جــو کــرد.
تاثیــر ایــن خــال عاطفــی می توانــد باعــث ســرخوردگی و افســردگی، اعتمــاد نکــردن بــه دیگــران، پشــت کــردن بــه 
عالیــق و اســتعدادها بــرای جلــب رضایــت دیگــران، از شــاخه ای بــه شــاخۀ دیگــر پریــدن در کار و درس و تــن دادن 
بــه هــر رابطــه ای بــا وجــود نارضایتــی و فقــط بــرای جبــران موقتــی ایــن کمبــود و عشــق های ناپایــدار و گــذار شــود.

همه این ها باعث می شود افراد از زندگی لذت نبرند و همیشه احساس سرخوردگی و شکست کنند.
بــرای درمــان بایــد از متخصــص کمــک  گرفتــه شــود و خال هــا و کمبودهــا شناســایی شــوند. آگاهــی، کســب مهــارت 
ــار  ــر شــود. در کن ــج کمت ــه تدری ــت شــود و ب ــن مشــکل مدیری ــه ای ــد ک ــا در زندگــی کمــک  می کن ــرد آنه و کارب
ــردن در  ــی ک ــی زندگ ــن توانای ــات و شــکرگزاری و همچنی ــر در کابن ــروی برت ــک نی ــه ی ــاد ب ــارت، اعتق کســب مه

ــه آرامــش می شــود. لحظــه، باعــث رســیدن ب
مهدی گفت:

ــرو  ــت روب ــا دو حال ــه ب ــه جامع ــن و ورود ب ــش س ــا افزای ــراد ب ــن اف ــول دارم. ای ــم را قب ــی خان ــای شمس حرف ه
ــی محــدود  ــی و اطرافیانشــان خیل ــد و زندگ ــاد نمی کنن ــاًل اعتم ــا اص ــد ی ــاد می کنن ــه اعتم ــه هم ــا ب ــوند؛ ی می ش
می شــوند. شــاید بــه مــدارج بــاالی علمــی و شــغلی هــم برســند، امــا از ابــراز حــس و درکشــان نســبت بــه موضوعــات 
و افــراد تــرس دارنــد. آنهــا دچــار ســردرگمی و پوچــی می شــوند و بــرای حــل ایــن معضــالت نیــاز بــه یــک اســتاد یــا 
راهنمــا دارنــد کــه درک متقابــل داشــته باشــد، مشکالتشــان را ریشــه یابی کنــد و بــه طــور علمــی  بــه آنهــا کمــک 

کنــد کــه بــه دنبــال دلیــل رشدشــان در درون خودشــان باشــند نــه در دیگــران.
مهشید گفت:

بــه نظــرم عــالوه بــر موضوعــات گفتــه شــده توســط دوســتان، تعــداد زیــاد بچه هــا در خانــواده، عــدم پذیــرش در 
ــد. ــی باش ــال عاطف ــل خ ــد از دالی ــز می توان ــت یابی و… نی ــی در دوس ــتان، ناتوان ــع دوس جم

افسانه گفت:
همــۀ آدم هــا نیــاز بــه توجــه و دیــده شــدن دارنــد، وقتــی ایــن نیــاز در کودکــی و در ادامــۀ زندگــی بــه طــور طبیعــی 
و متعــادل بــرآورده نشــود و ظــرف روحــی مــا را پــر نکنــد دچــار خــال عاطفــی می شــویم، بــه خصــوص اگــر ایــن 
محرومیــت عاطفــی از طــرف افــراد مهــم زندگــی و بــه خصــوص پــدر و مــادر باشــد. در اثــر ایــن کمبــود ممکن اســت 
دچــار تاییــد طلبــی، رهــا شــدگی، داشــتن محبــت بیــش از حــد بــه دیگــران بــرای اثبــات خودمــان بشــویم یــا بــا 
کوچکتریــن محبتــی جــذب آدم هایــی شــویم کــه در اصــل خیلــی هــم مناســب نیســتند یــا وقتــی وارد رابطــه ای 
می شــویم بــه دلیــل ایــن کمبــود، فقــط دنبــال محبــت باشــیم و بــه دیگــر مــوارد کــه چــه بســا مهم تــر هســتند 

توجــه نکنیــم و در نتیجــه آســیب ببینیــم.
پــس قبــل از هرچیــز بایــد بدانیــم دچــار ایــن خــال عاطفــی هســتیم، بعــد بــه خودمــان بگوییــم ایــن کمبــود محبــت 
ــش  ــی و بین ــا آگاه ــری شــده ام ب ــن آدم دیگ ــع، االن م ــرایط آن موق ــا ش ــوده ب ــن ب ــی م ــه دوران کودک ــوط ب مرب
متفــاوت و مســایل قبــل برایــم تکــرار نمی شــود و هرجــا الزم بــود مــچ خودمــان را بگیریــم و اجــازه ندهیــم خــال 

عاطفــی در زندگــی مــان اثــر بگــذارد.
فاطمه گفت:

بــه نظــرم عــالوه بــر موضوعــات گفتــه شــده روش ابــراز عاطفــی خانــواده و اینکــه چگونــه عشــق و مهــر و محبــت 
ــد  ــم می توان ــم ه ــواده می گیری ــه از خان ــی ک ــذار و الگوی ــاوت و تاثیرگ ــای متف ــود، ژن ه ــراز می ش ــواده اب در خان
ــواده اولیــن محیــط امنــی  در رفتارهــای مــا تاثیرگــذار باشــد و تجاربمــان را تحــت الشــعاع قــرار دهــد. اینکــه خان
ــه  ــد ک ــاد کن ــودن را ایج ــتنی ب ــت نداش ــس دوس ــال و ح ــن خ ــد ای ــد، می توان ــق می ده ــا عش ــه م ــه ب ــت ک اس
شــاید ایــن امــر منجــر بــه پذیــرش روابطــی شــود کــه اصــاًل عاقالنــه نیســتند ولــی فقــط بخشــی از آن کمبــود را 
جبــران می کننــد، همیــن روابــط هــم البتــه از بعضــی جنبه هــا کمــک کننــده هســتند، چــون خیلــی وقت هــا مــا 
حیــن همیــن آســیب ها رشــد می کنیــم و بــرای ایجــاد حــس امنیــت درونــی و عشــق بــه خودمــان دســت بــه کار 
می شــویم، نکتــۀ اصلــی بحــث عــزت نفــس ماســت کــه بایــد روی آن کار کنیــم و ایــن دریافــت عشــق را  منــوط بــه 
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چنــد نفــر خــاص نکنیــم. مــا حتــی می توانیــم ایــن عشــق را از حیوانــات خانگــی یــا گل و گیــاه در خانــه بگیریــم، هــر 
عشــقی جایــگاه خــاص خــود را دارد. مســوول زندگی مــان خودمــان هســتیم، بایــد بلنــد شــویم و خودمــان را عاشــقانه 

دوســت داشــته باشــیم، چــون مادامــی کــه ایــن حــس را نداشــته باشــیم نمی توانیــم آن را از بقیــه دریافــت کنیــم.
الهه گفت:

بــه نظــر مــن خــال عاطفــی می توانــد در دوران کودکــی، هــم بــا بایــد و نبایــد بیــش از حــد والدیــن و ســرکوب کــردن 
و هــم بــا برتــر دانســتن و توجــه زیــاد بــه یــک کــودک ایجــاد شــده و باعــث آســیب بــه شــخصیت کــودک شــود. هــردو 
ــای  ــن و تله ه ــس پایی ــزت نف ــا ع ــی ب ــن کودک ــود. چنی ــی می ش ــت عاطف ــه محرومی ــاد تل ــث ایج ــد باع روش می توان
ــه رابطــه، چــون عــزت نفســش پاییــن  ــزرگ می شــود و هنــگام ورود ب ــاری ب محرومیــت عاطفــی و بی اعتمــادی بدرفت
ــا از خــودش بیشــتر رشــد نکنــد و از  ــه او نمی دهــد ت اســت، مــدام طــرف مقابــل را محــدود می کنــد و اجــازۀ رشــد ب
آنجایــی کــه تــرس از دســت دادن هــم دارد،  بــا کنترلگــری ســعی می کنــد طــرف مقابــل را در دســتانش داشــته باشــد، 

ــد. ــد و آســیب می زن ــب آســیب می بین ــه بیشــتر می شــود و مرت ــن فاصل ــل از اینکــه هــر روز ای غاف
ایــن فــرد ابتــدا بایــد کــودک آسیب رســانش تبدیــل بــه کــودک شــاد شــود و بــا والــد ســالم خــود کــه هــم کنتــرل و 
ــش  ــزت نفــس و توانمندی های ــردن ع ــاال ب ــا ب ــت خــود را ب ــد. امنی ــی کن ــاز والدین ــد، ب ــت می کن ــوازش و حمای ــم ن ه
درونــی کنــد و بپذیــرد کــه انســان ها دارای چارچوب هــای ارزشــی متفــاوت هســتند، پــس توقــع خــود را از انســان های 

اطرافــش پاییــن بیــاورد و بــا تغییــر باورهایــش بــه ذهنیــت و رفتــار ســالم برســد.
منصوره گفت:

ــق شــده و هویتــش در جمــع  ــد، از آنجــا کــه انســان موجــودی اجتماعــی خل همــان طــور کــه دوســتان اشــاره کردن
ــرام از اطرافیــان خــود و مخصوصــاً انســان های  ــه دریافــت توجــه و محبــت و احت ــاز ب ــا پیــدا می کنــد، همــواره نی معن
ــر  ــا ب ــد در برهه هــای مختلــف زندگــی ایجــاد شــود و ی ــرد زندگــی خــودش دارد. خــال عاطفــی می توان ــه ف منحصــر ب
اثــر تجــارب تلــخ )شکســت عاطفــی، مــرگ یــا جدایــی، خیانــت، و...(تشــدید شــود. اولیــن محیــط و اجتماعــی کــه انســان 
ــود  ــا و تجــارب را داشــته باشــد و در صــورت نب ــد اولیــن دریافت ه ــواده اســت کــه در آن می توان ــد، خان ــه می کن تجرب
تربیــت صحیــح فــرد در دوران نوجوانــی و بلــوغ دچــار رفتارهــای پــر خطــر همــراه بــا وابســتگی افراطــی می شــود کــه 
ایــن وابســتگی ممکــن اســت نســبت بــه شــخص، مــواد مخــدر، الــکل، و... باشــد و تــا میانســالی هــم ادامــه پیــدا کنــد 
و همیــن فراینــد باعــث تکــرار انتخاب هــای غلــط و تشــدید آســیب بــه خــود و دیگــران شــود. بــه مــرور ایــن وابســتگی 
فرسایشــی باعــث ایجــاد خشــم و خالهــای بزرگتــری شــده و تبدیــل بــه یــک حفــرۀ بــزرگ در وجــود او می شــود کــه 

هــر چــه بیشــتر بــر باورهــای غلــط خــود پافشــاری و اصــرار کنــد، ژرفــای بیشــتری می یابــد.
ــا درون  ــم، ب ــه اول ســاختار شــکنی کنی ــر اســت ک ــن خــال بهت ــادل رســاندن ای ــه تع ــا ب ــع ی ــرای رف ــن ب ــه نظــر م ب
خودمــان ارتبــاط برقــرار کنیــم و احســاس فعلی مــان را بشناســیم. مهم تــر از همــه بــه دنبــال امنیــت درونــی و تقویــت 
ــه  ــوط ب ــا من ــت م ــال خــوش و حــس امنی ــه ح ــم ک ــیم و بدانی ــان باش ــته و تجاربم ــن گذش ــر گرفت ــدون در نظ آن ب
وجــود یــک یــا چنــد نفــر نیســت، بلکــه می توانیــم بــا تقویــت بلــوغ معنــوی، اعتمــاد بــه ارزشــمند بــودن خودمــان و 
هوشــمندی کاینــات، حــال خــوب را از عشــق ورزی و شــفقت بــه خودمــان و جهــان هســتی دریافــت کنیــم. ایــن تبــادل 
عشــق و انعکاســش بــه درونمــان می توانــد باعــث تقویــت ذهــن آگاهــی و تغییــر بینــش مــا نســبت بــه گذشــته و گیــر 

نکــردن مــا در تلــه باشــد.
مینا گفت:

ــرای دریافــت محبــت دیگــران حاضــر  ــه صحبت هــای دوســتانم، فــرد دچــار خــال عاطفــی در بزرگســالی ب ــا توجــه ب ب
ــه راحتــی اعتمــاد می کنــد و بــدون  می شــود بــه هــرکاری تــن دهــد و مطیــع باشــد تــا آن خــال را جبــران کنــد. او ب
ــرد،  ــم نمی گی ــی ه ــاً محبت ــد و اتفاق ــوب می افت ــۀ معی ــک چرخ ــود و در ی ــه ای می ش ــر رابط ــی وارد ه ــت اندیش عاقب
بلکــه بیشــتر آســیب می بینــد یــا اینکــه برعکــس عمــل می کنــد و حاضــر نیســت محبتــش را بــه دیگــران ابــراز کنــد 

ــزوای اجتماعــی در او تشــدید می شــود. ــا آنهــا خــودداری میکنــد و ان و از ارتبــاط ب
فرزانه گفت:

بــا توجــه بــه نظــرات دوســتانم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه بــا اهمیــت دادن بــه ارزش هــا و ایجــاد عشــق در درونمــان 
می توانیــم ایــن خــال را از میــان ببریــم و بدانیــم کــه ارزش هــای بیرونــی همیشــگی نیســتند و عالیــق آدم هــا بــه مــرور 

ــان عــوض می شــود. زم
حدیث گفت:

مــا موجــودات منحصــر بــه فــردی هســتیم و زبــان محبــت متفاوتــی داریــم. وقتــی محبتــی را کــه نیــاز داریــم دریافــت 
ــی در  ــاس بی ارزش ــث احس ــه باع ــر کودکان ــن تعبی ــتیم و ای ــی هس ــا اضاف ــن دنی ــم در ای ــاس می کنی ــم احس نمی کنی
مــا می شــود و درصورتــی کــه رفــع نشــود تــا بزرگســالی ادامــه پیــدا می کنــد حتــی ممکــن اســت در محیــط خانــه و 
خانــواده محبــت بیــش از حــد دریافــت کــرده باشــیم و ایــن احســاس خــال را بعــداً از جامعــه ای کــه محبــت قبلــی را 

ــم. ــد، بگیری ــا تامیــن نمی کن ــرای م ب
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تولید 20 میلیون دز واکسن رازی کووپارس تا پایان سال جاریرویداد

ایرنــا- محمدحســین فــالح  در گفــت وگــو بــا خبرنــگار حــوزه بهداشــت و ســالمت ایرنــا افــزود: زمــان 
توزیــع عمومــی واکســن کرونــا رازی کووپــارس در ســطح کشــور وابســته بــه تصمیــم وزارت بهداشــت 
اســت و زمانی کــه قــرارداد منعقــد و واکســن پیــش خریــد شــود، می تــوان واکســن را در مراکــز مختلــف 
از طریــق شــبکه های بهداشــت توزیــع کــرده و در اختیــار عمــوم مــردم در نقــاط مختلــف کشــور قــرار 

داد.
وی از نــگارش پروتــکل واکســن رازی کووپــارس بــه عنــوان دز بوســتر )دز تقویتــی( بــرای 

ــگارش  ــس از ن ــت: پ ــردم داد و گف ــوم م ــان و عم ــالمندان و کادر درم ــه س ــق ب تزری
پروتــکل و دریافــت مجــوز الزم، واکســن رازی بــه عنــوان دز بوســتر )دز تقویتــی( همــه 

ــود. ــتفاده می ش ــده اس ــاه آین ــک م ــا ی واکســن ها ت
فــالح در مــورد تزریــق واکســن رازی کووپــارس بــه افــراد زیــر 18 ســال اظهــار داشــت: ســازمان 
غــذا و دارو اخیــرا بــرای افــراد زیــر 18 ســال نیــز مصوبــه ای داشــته و مــا نیــز پروتــکل 12 تــا 
18 ســال را آمــاده کرده ایــم و یــک ســری بخــش هــا را در آن مصوبــه مشــخص کردنــد کــه بــر 

اســاس آن مجــدد پروتــکل را اصــالح و بــه وزارت بهداشــت ارســال خواهیــم کــرد.
ــارس را  ــا رازی کووپ ــن کرون ــی واکس ــق عموم ــد و تزری ــش روی تولی ــع پی ــن مان وی مهمتری
قــرارداد ســاخت ایــن واکســن دانســت و تاکیــد کــرد: قــرارداد ســفارش ســاخت واکســن از ســوی 
وزارت بهداشــت بایــد منعقــد شــود تــا بــر اســاس آن موسســه رازی اقــدام بــه تولیــد واکســن کنــد 

و بــر اســاس نیــاز کشــور بایــد تولیــد کــرده و  در اختیــار جامعــه قــرار دهیــم.  
بــه گــزارش ایرنــا، واکســن رازی کــوو پــارس، دومیــن واکســن ایرانــی کرونــا اســت کــه بــا ســعی 
و تــالش محققــان ایرانــی وارد کارآزمایــی بالینــی شــد تــا ضمــن حفــظ ســالمتی هموطنــان از 

ــن زمینــه بکاهــد. ــان در ای نگرانی هــای آن
مؤسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی بــا حــدود 1۰۰ ســال ســابقه در تولیــد واکســن 

از اواخــر اســفند 98 پــای بــه عرصــه ســاخت واکســن کرونــا نهــاد.
ــا  ــب کرون ــن نوترکی ــاقی پروتئی ــی - استنش ــن تزریق ــتین واکس ــارس نخس ــن رازی کووپ واکس
ــای  ــن پروتکل ه ــخت تری ــت و س ــی بهداش ــازمان جهان ــتورالعمل س ــا دس ــق ب ــه مطاب ــت ک اس
داخلــی درحــال ســاخت اســت. ایــن موسســه از روش پروتئینــی نوترکیــب کــه از ایمــن تریــن 

ــرای تولیــد آن اســتفاده کــرده اســت. واکســن هــا اســت، ب
موسســه تحقیقــات و توســعه موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی در فاصلــه زمانــی 
اســفند 98 تــا اوایــل فروردیــن 99، کار طراحــی ایــن واکســن را بــه پایــان رســاند، فروردیــن مــاه 
دزســنجی و فرموالســیون انجــام و آزمایــش ایــن واکســن روی 5۰۰ حیــوان آغــار شــد. در خرداد 

مــاه تزریــق در میمــون و ارزیابــی ایمنــی زایــی و بــی خطــری در ایــن حیــوان انجــام و اواخــر مــرداد 
مــاه پرونــده بــه ســازمان غــذا و دارو ارســال شــد.

کارآزمایــی بالینــی واکســن رازی کــوو پــارس از دهــم اســفند مــاه 99 در بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم 
)ص( تهــران آغــاز شــد و در حــال حاضــر مرحلــه ســوم تســت انســانی را مــی گذارنــد.

سازمان غذا و دارو در آبان ماه امسال مجوز اضطراری واکسن رازی کوو پارس را صادر کرد.
تــا کنــون 5۶ میلیــون و 383 هــزار و 179 نفــر ُدز اول، 44 میلیــون و 51 هــزار و 743 نفــر ُدز دوم و 7۰5 
ــا را تزریــق کــرده انــد و مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده در  هــزار و 19۶ نفــر، ُدز ســوم واکســن کرون

کشــور بــه 1۰1 میلیــون و 14۰ هــزار و 118 ُدز رســیده اســت.
واکسیناسیون سراسری در کشور از 22 بهمن سال گذشته آغاز شد.


