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آقای ندافی، همدان: فرزندم مبتال به صافی کف پا است 
ولی پزشک او گفته نیازی به درمان نیست و هیچ  توصیه ای 
ارتوپدی مراجعه  به متخصص  البته ما  هم نکرده است. 
نکرده ایم لذا خواهشمندم در مورد این بیماری و احتماال 
درمان هایش راهنمایی بفرمایید. آیا الزم است به پزشک 

متخصص برای درمان احتمالی مراجعه کنیم؟
صافی کف پاها که یکی از ناهنجاری های شایع در بچه ها 
می باشد، در اکثر موارد سابقه فامیلی مثبت دارد یعنی این 
عارضه در یکی از بستگان نزدیک به درجات مختلف دیده 

می شود.
همراه  مفاصل  شلی  با  که  بیماری هایی  از  بعضی  البته 
می باشند و یا تروماها که باعث آسیب لیگامان ها وتاندون ها 
صورت  به  حتی  پا  کف  صافی  باعث  می تواند  می شود، 

یک طرفه شود.
صافی کف پا  به دو گروه عمده تقسیم می شود: فیزیولوژیک 
پا ها   انعطاف پذیری کف  فیزیولوژیک  نوع  در  پاتولوژیک. 
پاتولوژیک  پا  وجود دارد ولی در مواردی که صافی کف 

است این انعطاف، وجود ندارد.
از  زیر دو سال درجات مختصری  بچه های  90 درصد 
صافی کف پا را به علت شلی مفاصل دارند و بین سه تا 
پنج سال قوس طبیعی پاها  شکل  می گیرد و تا سن 10 سال  

فقط 4 درصد صافی کف  پا باقی خواهد ماند.
این عارضه معموال در دوران کودکی درد و عالمتی ندارد، 
فقط شکل ظاهری پاها و یا طرز راه رفتن باعث توجه والدین 
ایمیل  افراد می شود )همان طور که شما در  این  و مراجعه 

خود اشاره کردید(. 
جالب است بدانید که اگر در دراز مدت صافی کف پا 
و  خارج  به  پاشنه ها  انحراف  باعث  نشود،  مناسبی  درمان 
ساییدگی غیرقرینه کف کفش ها و انحراف انگشتان شست 
و در موارد شدید باعث انحراف ساق و زانوها  به صورت 

ایکس خواهد شد.
معموال صافی کف پاها در مراحل اولیه با خستگی زودرس 
و درد ساق پاها همراه است و در مراحل بعدی با درد زانوها 

و درد کمر نیز همراه خواهد بود.
و اما در مورد درمان این مشکل باید به عرض برسانم، 
گرچه این عارضه اکثرا فامیلیال است و درمان قطعی ندارد 
ولی استفاده از کفش ها و کیف های طبی که قوس مناسبی را 
برای کف پا ها فراهم می کند، باعث می شود در طول زمان و 
رشد کودک پاها روی قالب مناسب قرار گیرد و از بدشکل 

شدن و دفورمیتی های اندام های تحتانی جلوگیری شود.
لذا استفاده از کفش ها وکیف های طبی که توسط پزشک 
تجویز می شود، باعث جلوگیری از تغییرشکل پاها وحتی 

کاهش عالیم و خستگی زودرس ساق ها  می شود.

مشاوره ارتوپدی
دکتر فرزاد کارگرزاده راوری
جراح و متخصص ارتوپدی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قولنج  به عنوان  امروز  آنچه 
می شناسیم بیشتر از آنکه نام 
یک  باشد،  خاصی  بیماری 
شکایت مبهم است. قدیم ترها 
به درد و کشیدگی در هر قسمت از بدن قولنج 
می گفتند اما چیزی که امروزه بیشتر به کار می رود 
قولنج عضالنی است. قولنج عضالنی هم البته 
نشانه یک بیماری مشخص نیست، به طوری که 
گاهی علت آن کشیدگی و اسپاسم ناگهانی و 
دردناک گروهی از عضالت بدن است. عضالتی 
که بیشتر دچار این حالت می شوند، عضالت 
اطراف ستون مهره ها و عضالت گردن هستند. 
در این حالت عضله نسبت به لمس دردناک و 
حساس می شود و به همین خاطر فرد نمی تواند 

مثل گذشته بدن خود را حرکت دهد.

تقریبا همه آدم ها در طول زندگی خود کشیدگی 
عضالنی را تجربه می کنند. اسپاسم های عضالنی 
می توانند به علت کم آبی پس از ورزش های سنگین، 
استفاده زیاد و طوالنی از عضالت، آسیب های 
فیزیکی و همچنین کمبود بعضی مواد معدنی مثل 
منیزیم و کلسیم رخ دهند. عالوه بر این اسپاسم 
عضالنی مي تواند نشانه ای از بیماری های اعصاب و 
روان باشد. مخصوصا اگر به طور متناوب و در شرایط 
خاص تکرار شود. هرچند اسپاسم عضالنی در 
اغلب اوقات ناشی از علل چندان خطرناکی نیست 
اما در صورت تکرار باید آسیب های مغزی، فشار 
به روی نخاع در ستون فقرات و حتی بیماری هایی 

چون ام. اس را از نظر دور نداشت.

این صدا از کجا می آید؟
تمام آنچه ما از قولنج به یاد داریم به گرفتگی های 
عضالنی ختم نمی شود. در حقیقت بیشتر اوقات 
قولنج را با صدای قولنج شکستن می شناسیم و 
اما این صدا از کجا می آید؟ و چرا ما از شنیدن 

آن احساس لذت و راحتی می کنیم؟
اولین بار در سال 1971 دو دانشمند آلمانی 
پس از وارد آوردن یک نیروی کششی به مفصل 
بین انگشت و کف دست شکل گیری حباب های 
گازی را در مفصل اثبات کردند. مفاصل بدن ما به 
وسیله یک بافت پوششی فراگرفته شده است که به 
آن کپسول مفصلی می گوییم. در داخل این کپسول 
مایعی وجود دارد که با ایجاد حالت لغزندگی باعث 

حرکت آسان تر استخوان ها کنار هم می شود.
مواد معدنی و گازهای گوناگونی در این مایع 
محلول  هستند. حرکات مفصلی در طی فعالیت  های 
معمول، موجب افزایش حجم مفصل و کاهش 
فشار مایع مفصلی می شود. کاهش فشار باعث یک 
حالت مکش در داخل فضای مفصل شده و گاز های 

محلول در مایع به صورت حباب درمی آیند.
ایجاد این حباب ها باعث تحریک گیرنده های 
عصبی داخل مفصل می شود و به این ترتیب مغز 
از پیدایش یک حالت غیرطبیعی در مفصل اطالع 
پیدا می کند. حال می توان فهمید که چرا ما پس از 
مدتی فعالیت دوست داریم قولنج مفاصل خود را 
بشکنیم. در حقیقت ما به طور ناخودآگاه تالش 
می کنیم پیام ناراحت کننده ای را که از مفصل ها 
به مغزمان مخابره شده است، رفع کنیم. به این 
ترتیب با ایجاد کشش مفاصل خود در حداکثر 
دامنه حرکت آنها، سعی می کنیم که این حباب  
گازی را بترکانیم و وقتی حباب گازی می ترکد، 
همان صدای معروف و خوشایند شنیده می شود. 
به خاطر همین فرآیند تشکیل حباب است که پس 
از قولنج شکستن و یا همان ترکاندن حباب تا 
مدتی با هر حرکتی هم هیچ صدایی از مفصل ما 
بیرون نمی آید چون تشکیل دوباره حباب نیازمند 
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قولنج شکستن، قدغن!
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ناحیه ای که دچار اسپاسم شده است یا گذاشتن 
کیسه یخ نیز می تواند موثر باشد.

استفاده از داروهای ضدالتهاب و شل کننده های 
موضعی عضالنی معموال آخرین اقدامی است که 
می توان در خانه انجام داد. هر چند که بهتر آن است 
الاقل برای اولین بار به وسیله پزشک توصیه شده 
باشند. به هر ترتیب استفاده از پمادهای سالسیالت 
و پیروکسیکام می توانند در این شرایط موثر واقع 
شوند اما اگر قولنج شما به علت تشکیل همان 
حباب های عجیب هم باشد، راه درمان و پیشگیری 
مسابقه برای شکستن قولنج نیست. بهترین کار 
این است که با تنظیم یک برنامه منظم ورزش های 
کششی تدریجا قدرت و انعطاف پذیری عضالت 
و مفاصل بدن خود را باال ببرید و حداکثر دامنه 

حرکت آنها را افزایش دهید.

وقتی قولنج آدم می کشد
به  اگر  اما  باور کردنش خیلی ساده نیست 
فهرست ها مراجعه کنیم، متوجه می شویم که بوعلی 
سینا و محمدبن زکریای رازی هر کدام یک کتاب 
مستقل و مفصل در مورد قولنج نوشته اند. البته در آن 
زمان کارشان چندان هم عجیب نبود. قولنج یکی از 
مهم ترین بیماری های روزگار آنها به حساب می آمد. 
بسیاری از بیماری هایی که امروز می شناسیم در آن 
زمان همه با هم قولنج نامیده می شدند. کلمه قولنج 
از ریشه قولون یا همان colon یونانی گرفته شده 
است. در علم پزشکی قدیم به دردهای پیچشی 
و ناراحت کننده شکم و اعضای مجاورش بدون 
آنکه دلیل واقعی آن را بدانند، قولنج می گفتند. با 
این حساب هر عضوی در کنار بیماری ها یک 
قولنج هم داشت. مثل قولنج کلیه، قولنج کبد، 
قولنج روده، قولنج نوزادی و... هر چند بسیاری از 
این قولنج ها در دنیای جدید به عنوان یک بیماری 
خطرناک و تمام عیار شناخته می شوند اما جالب 
این است که برخی هم درست مثل قولنج های 
عضالنی روزگار ما به دلیل انقباضات عضالنی 
رخ می دهند. البته این بار انقباض عضالت صاف 
مثال قولنج نوزادان به دلیل پاسخ نارس مغز نوزاد 
به فرآیندهای گوارشی پدید می آید و فرمان مغز 
موجب انقباض بیش از اندازه عضالت شکم و 
احساس درد شدید نوزاد و گریه های پایان ناپذیر 
اینکه قولنج روده کم و بیش  یا  او می شود و 
همان سندرم روده تحریک پذیر است که به دلیل 
اسپاسم های گاه و بی گاه عضالت صاف روده 

ایجاد می شود.
در روزگار ما دیگر کسی از شنیدن نام قولنج 
به  اگر واقعا می خواهید  اما  نمی کند  وحشت 
ابهت و جایگاه قولنج در قرن های پیش از این 
پی ببرید، کافی است بدانید که ابوعلی سینا، 
یعقوب لیث و دکتر سعید نفیسی همگی به 

علت قولنج از دنیا رفته اند.

کمربند سنگ کلیه
از شمال ایران می گذرد

ایرنا: قرار گرفتن ایران روي کمربند سنگ، 
خطر بروز سنگ هاي کلیوي و سنگ هاي ادراري 
را در این منطقه افزایش می دهد که با اصالح 

تغذیه باید از این مشکل پیشگیري کرد.
دکتر عبدالرسول مهرساي گفت: »در کل دنیا، 
مناطقي وجود دارد که بنابر عواملي از جمله نوع 
آب و هوا، نحوه تغذیه و یا نژاد مردم آن مناطق، 
خطر ابتال به یک بیماري بیشتر خواهد بود که در 
مورد سنگ هاي کلیوي، ایران روي کمربند این 
بیماري واقع شده است.« وي گفت: »کمربند 
بروز  خطر  و  می گذرد  ایران  شمال  از  سنگ 
سنگ هاي کلیوي را در این مناطق نسبت به سایر 
هیات  عضو  می کند.«  بیشتر  ایران  مناطق 
علمی دانشگاه علوم پزشکي تهران یادآور شد: »با 
توجه به اینکه عوامل تغذیه اي به صورت مصرف 
گوشت هاي قرمز و مصرف باالي نمک مهم ترین 
عوامل ایجادکننده سنگ هستند، افراد باید میزان 
مصرف این مواد را در برنامه غذایي روزانه خود 
کاهش دهند.« معاون مرکز تحقیقات ارولوژي با 
اشاره به اینکه مصرف زیاد مایعات مهم ترین 
عامل در پیشگیري از تشکیل سنگ هاي ادراري 
است، گفت: »صرف زیاد مایعات با رقیق کردن 
ایجاد  از  مانع  ادرار،  ادرار و زیاد کردن حجم 

سنگ هاي کلیوي مي شود.«

چاقي میانسالي
عامل ضعف پیري است

ایسنا: افرادي که در میانسالي دچار چاقي 
یا اضافه وزن هستند، در سال هاي پایاني عمر 

ضعیف و کم بنیه مي شوند.
نتیجه یک پژوهش روي بیش از هزار مرد 
نشان داد که خطر مرگ و ابتال به بیماري ها در 
افرادي که در حدود سن 40 سالگي دچار وزن 
باال هستند اما در سنین باالتر این اضافه وزن را 
از دست مي دهند، بیشتر است. محققان فنالندي 
مي گویند به نظر مي رسد بروز مشکالت قلبي 
مربوط به چاقي میانسالي، این مردان را حتي در 
حالي که نشانه آشکاري از بیماري ندارند،  دچار 
ضعف و سستي مي کند. محققان دریافته اند که 
اگر افراد در دوران پیري نسبت به میانسالي، 
ناگهان وزن زیادي را از دست بدهند، دچار 
به  ابتال  و  مرگ  خطر  و  شده  شدید  ضعف 

بیماري ها در آنها تشدید مي شود.

آلودگي هاي صوتي
 اندک نیز مضرند

واحد مرکزي خبر: به گزارش خبرگزاري 
آلمان، محققان علوم پزشکي در آلمان اعالم کردند 
وجود مقادیر کم سر و صدا در محل کار نیز، 
آلودگي صوتي را سبب مي شود و براي سالمت 
انسان ضرر دارد. آلودگي اندک صوتي از میزان 
بیست تا یکصد هرتز نیز که با موتورهاي دیزل 

ایجاد مي شود، خطرناک است.
بسیاري از کارگران صنایع به صداهاي شدید 
که  حالي  در  مي دهند،  نشان  واکنش  اطراف 
مطالعه اخیر محققان نشان مي دهد صداهاي 
کوچک و کم فرکانس نیز براي سالمت انسان 
مضر هستند. در آلمان برآوردها نشان مي دهد 
معرض  در  کارگران  از  نفر  میلیون  پنج 
آلودگي هاي صوتي اندک قرار دارند که براي 

آنها بسیار مضر است.

دردهاي ستون فقرات، مشكل 
شایع جوانان و سالمندان

باشگاه خبرنگاران جوان: به گفته متخصصان 
یکي از مشکالت شایع و گریبانگیر جوانان و 
فقرات است  ناحیه ستون  سالمندان دردهاي 
که بیشترین علت مراجعه به پزشکان را شامل 

می شود.
گروه  مدرس  مصلي نژاد،  زهرا  دکتر 
فیزیوتراپي دانشگاه علوم بهزیستي و توان بخشي 
گفت: »وقتي ستون فقرات در وضعیت طبیعي 
بارهاي  خودش قرار نگیرد، هر حرکت بدن 
اضافي را به این ناحیه وارد می کند، در نتیجه 
تعادل این قسمت را بر هم می زند.« وي افزود: 
»از این رو اغلب افراد مبتال به دردهاي ستون 
فقرات از دردهاي سایر قسمت هاي بدن نیز 
شکایت مي کنند.« دکتر مصلي نژاد ثبات و تعادل 
و  یک پارچگي  تأمین  براي  را  فقرات  ستون 
هماهنگي سایر قسمت هاي بدن کامال ضروري 
دانست و تصریح کرد: »بسیاري از ریشه هاي 
عصبي که به نقاط مختلف بدن می رود، از این 
ناحیه نشأت می گیرد و زماني که این ریشه هاي 
عصبي در ناحیه ستون فقرات تحت فشار قرار 
گیرند، درد تا نواحي دیگر بدن رفته و سبب 

ایجاد دردهاي شدید شبه میگرني می شود.«

گذشت زمان است. و اما ماجرا برای برخی افراد 
به همین جا ختم نمی شود. آرام آرام با تکرار 
این کار برخی از ما نه به خاطر روان تر شدن 
حرکت مفصل های خود که تنها برای لذت بردن 
از صدای ترکیدن به جان مفاصل خود می افتیم، 
به طوری که تا صدای تازه ای از مفاصل خود 

نشنویم، دست بردار نیستیم.

از این صدا بترسیم؟
یافته های اثبات شده چندانی وجود ندارند که 
نشان  دهند شکستن عادتی مفاصل نهایتا موجب 
آرتریت آنها می شود اما در عوض ثابت شده است که 
با تحت کشش قرار دادن مفاصل بافت های اطراف 
مفصل همچون عضالت، رباط ها و تاندون ها آسیب 
می بینند و در نتیجه در طوالنی مدت امکان حرکات 
ظریف برای فرد سلب می شود. از طرف دیگر آسیب 
بافت های حمایتی اطراف مفصل دامنه حرکت 
آن را به طور غیرطبیعی افزایش می دهد و احتمال 
در رفتگی آن را باال می برد. با تمام این تفاصیل، 
حرکت دادن ناگهانی گردن یا ستون فقرات برای 
بیرون کشیدن صدا از آنها به هیچ عنوان منطقی 
به نظر نمی رسد. حرکت سریع گردن می تواند 
به آسیب شریان های تغذیه کننده مغز و سایش 
تدریجی مهره ها منجر شود. آسیب دیدن مهره های 
گردنی می تواند آن قدر خطرناک و فاجعه بار باشد 
که هر انسان عاقلی را از خیر این صدای خوشایند 
منصرف کند. شاید نتوان با قطعیت از عوارض 
طوالنی مدت شکستن قولنج مفاصل سخن گفت 
اما یک توصیه را باید بی تردید پذیرفت: »لطفا برای 
شکستن قولنج خود از فرد دیگری استفاده نکنید!« 
اگر تا امروز هنگام گرفتن عضالت پشت شما از 
کسی تقاضا می کردید که روی ستون فقرات تان 
راه برود و حاال سالم هستید، فقط باید گفت که 

آدم خوش شانسی بوده اید!

با قولنج خود چه کنیم؟
همان طور که طیف گسترده ای از علل باعث 
ایجاد قولنج می شوند، درمان و پیشگیری از آن 
هم راه های گوناگونی دارد. اگر گرفتگی، درد 
و  اسپاسم  از  ناشی  شما  محدویت حرکت  و 
کرامپ عضالنی باشد، باید به شناخت علت و 
درمان آن پرداخت. برای مثال برخی داروهای 
پایین آورنده کلسترول خون، داروهای پرفشاری 
خون و داروهای ضد آلزایمر و پارکینسون می توانند 
موجب گرفتگی های عضالنی شوند. اگر داروی 
خاصی را به طور مرتب مصرف می کنید و دچار 
گرفتگی  عضالنی شده اید، شاید عاقالنه ترین کار 
ممکن مراجعه به پزشک تان باشد. در هر حال فارغ 
از دالیل زمینه ای مهم، اغلب گرفتگی های عضالنی 
با انجام مانورها و حرکات کششی برطرف می شوند 

و نیازی به مصرف دارو نیست.
عضالنی  گرفتگی  دچار  مکرر  به طور  اگر 
علت  الزم  بررسی های  از  پس  و  می شوید 
خطرناکی یافت نشده است، می توانید با مشاوره 
با یک کارشناس فیزیوتراپی نرمش ها و حرکت های 
کششی مفید را یاد بگیرید. بهتر آن است که این 
مانورها را هنگامی که دچار مشکل نیستید، تمرین 
کنید و در موقع گرفتگی عضالنی تازه به فکر 
یاد گرفتن و امتحان کردن آنها نیفتید ! اگر پس 
از انجام حرکات ورزش سنگین و طوالنی مدت 
دچار گرفتگی عضالنی شده اید، محتمل ترین علت 
به هم ریختن تنظیم آب و الکترولیت های بدن 
شماست. بهتر است فورا مایعات و امالح بدن 
خود را با نوشیدنی های مفید جایگزین نمایید و در 
نوبت های بعدی پیش از شروع فعالیت ورزشی نیز 
به میزان کافی مایعات استفاده کنید. همچنین ماساژ 
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