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زندگی سالم

اثرات دیابت مادر
بر قلب جنین

دیابت در دوران بارداری
بــا افزایش خطــر ابتال به
مطب
عوارض جنینــی ،نوزادی
دکتر سمیه ادایی
و درطوالنــی مــدت در
متخصص زنان
کودکــی همــراه اســت.
دیابــت مــادران ممکــن
اســت بهصورت پیــش از بارداری (یعنــی دیابت نوع
یک یا نوع  2که قبل از بارداری تشــخیص داده شــده
با میزان شــیوع حدود  1.8درصــد) یا بارداری (یعنی
دیابت تشخیص داده شده در دوران بارداری با میزان
شــیوع حدود  7.5درصد) .نتیجه نهایــی عوارض به
طور کلی مربوط به شــروع و مدت زمان عدم تحمل
گلوکــز در دوران بارداری و شــدت دیابت مادر اســت.
دو ســوم ناهنجاریهای مادرزادی در کودکان مادران
دیابتی شــامل اختــاالت قلبی عروقــی ( 8.5درصد
کــودک زنــده )یــا سیســتم عصبــی مرکــزی( 5.5در
صد تولد زنده)اســت.اختالالت ساختاری قلب مثل
جابهجایــی عــروق بــزرگ و نقص دیــواره بین بطنی
در قلــب و تنگی دریچه قلب در 3تا  9درصد کودکان
مادران دیابتی رخ میدهد.
نوزادان مادران دیابتی
()IDMهــا در معرض خطــر افزایش کاردیومیوپاتی
هیپرتروفی گذرا هســتند.در این شــرایط ،تغییر قابل
مالحظــه ،ضخیم شــدن جداره بین بطنــی ( )IVSبا
کاهــش اندازه حفرههای بطنــی رخ میدهدکه منجر
به انقباض خروجی بطن چپ میشود.
نــوزادان اغلــب بــدون عالمــت هســتند ،امــا  5تــا 10
درصد دچار زجرتنفســی یا نشانههای نارسایی قلبی
هســتند .رادیوگرافی قفسه ســینه ممکن است بزرگ
شــدن قلب را نشــان دهــد ولی ضخیم شــدن دیواره
قلــب توســط اکوکاردیوگرافــی بهتــر تشــخیص داده
میشود .کاردیومیوپاتی موقتی است و با نرمال شدن
غلظت انســولین پالســمایی بهبود مییابد .نوزادان
واجد شــرایط معموالً بعد از دو تا ســه هفته مراقبت
حمایتی بهبود مییابنــد و یافتههای اکوکاردیوگرافی
طی  6تا  12ماه به حالت عادی برمی گردند.
بهنظــر میرســد هیپرتروفــی قلبــی ناشــی از
هیپرانسولینمی جنین است که باعث افزایش سنتز و
رســوب چربی و گلیکوژن در سلولهای قلب میشود
واحتمــاالً در مادرانــی کــه دارای کنتــرل ضعیف قند
در دوران بــارداری هســتند رخ میدهد .بــا این حال،
توده عضالنی قلبی نیز در جنینهای مادران دیابتی
بــا کنتــرل متابولیــک خــوب (میانگیــن هموگلوبیــن
گیکوزیله)  7.5 )HbA1cدرصد) گاهی رخ میدهد.
اکوکاردیوگرافــی جنینــی شــواهدی از ضخیم شــدن
دیــواره قلب را که در انتهای ســه ماهه دوم و ابتدای
ســه ماهــه ســوم شــروع میشــود ،نشــان میدهــد.
ضخیم شــدن قلب با ضخامت مشــخصی از دیواره
بیــن بطنی کــه از دیوارههــای آزاد بطــن چپ ()LV
بیشــتر اســت مشــخص میشــود .مطالعات نشــان
داده اســت که اندازه گیریهای اکوکاردیوگرافی قبل
از تولــد (در  35هفتــه یا بیشــتر) نه تنهــا برای پیش
گویی کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک مفیداســت ،بلکه
افزایــش خطــر مــرگ و میــر داخــل رحمــی و حول
وحوش زایمان را نشان میدهد.
دربعضی ازنوزادان ناشی از مادران دیابتی ( IDMها)
بدلیل اختالل اکسیژنرســانی حول و حوش زایمان،
یا افت قند یا افت کلســیم خون جنین ،دچاردرجات
پیشــرفتهتر نارسایی قلبی میشــوند که اغلب آنها با
اصــاح اختالل زمینهای ودرمانهای حمایتی بهبود
مییابند.کنتــرل خوب قنــد در زمان حاملگی وانجام
اکو کاردیوگرافی جنین میتواند به پزشــک و خانواده
بیمار در برخورد با مشکالت قلبی کمک کند.

چنــد وقت پیش بود که کف یکی از جوراب شــلواریهای فاطمه پاره شــد.
دیدم صرف دوختن ندارد .هر دو کفی را بریدم و تبدیلش کردم به ســاق.
فاطمــه از ایــن ایده خیلی خوشــش آمد .با ذوق آن را پوشــید و خوشــحال
بــود که دیگر در زمان دویدن الزم نیســت نگران ســر خوردن باشــد .مریم
از آن طــرف وقتــی ســاق جدید فاطمه را دیــد ،انگار کــه زیباترین لباس به
فاطمه هدیه داده شــده و ســر او بیکاله مانده ،قیافهاش درهم رفت .بعد
هم شروع به بهانه گرفتن کرد که چرا فاطمه چنین چیز جالبی! دارد اما او
ندارد .برایش توضیح دادم که هر زمان جوراب شلواریهای او هم سوراخ
شــوند ،میتوانیــم چنیــن کاری را بــا آنها انجــام دهیم .خالصــه اینکه این
هفته ،باالخره این اتفاق افتاد و کف یکی از جوراب شلواریهای مریم هم
ســوراخ شد .مریم که سوراخ را کشف کرده بود ،خیلی پیروزمندانه آن را به
من نشان داد .وقتی هم کار قیچی زدن کف جوراب شلواریها تمام شد ،از
خوشــحالی جیغی کشید و سریع به داخل اتاق دوید تا آن را بپوشد .خیلی
خنــدهام گرفتــه بود .از اینکه تنوع ایجاد شــدن در شــکل لباسها به همان
انــدازه لباســی جدید دخترها را خوشــحال میکند و دیگر نو یــا کهنه بودن
لباس را فراموش میکنند.
این جمعه میخواستم زمین خانه را تی بکشم .بهصورت معمول تالشم
ایــن اســت که زمانی ایــن کار را انجام دهم که بچهها خانه نباشــند تا دیگر
دغدغــه راه رفتــن آنها روی بخشهای خیس و ســر خوردن یــا دوباره لک
شــدن زمین را نداشته باشم .اما این بار یکباره قرار شده بود میهمان بیاید
و دیــدم هیچ چارهای جز تی کشــیدن در زمان حضــور بچهها وجود ندارد.
از طرفــی مریم هم تا ســطل آب را دید ،داوطلب کمک شــد .میدانســتم
نهایــت کمک کردن مریم ،به بهم ریختن بیشــتر خانه منجر خواهد شــد.
در نهایت دیدم هیچ چارهای نیســت جز اینکه از داخل فریزر شکالتهای
عزیزم را دربیاورم و به دســت هر کدام از دخترها شــکالتی بدهم و تا آنها
مشــغول لــذت بردن از خوردن آن هســتند ،من هم ســریع تی بکشــم و از
مادرانه
تمیــزی خانه غرق لذت شــوم! نتیجه خوب بود .هر چند شــکالتهایی که
نرگس عزیزی
برای چای آخر شب خودم و همسرم در نظر گرفته بودم ،از دست رفت.
بــا توجه به نزدیک شــدن نوروز ،از همین هفتــه خانهتکانی در خانه ما کلید
خورد و در اولین قدم کابینت ادویهها تمیز شــد .تمیز کردن این کابینت هر چند نزدیک ســه ساعتی طول کشید اما در
عوض فرصتی شــد تا یکی یکی شیشــه ادویهها را با دخترها بو بکشــیم و در مورد آنها صحبت کنیم و البته من ناچار
شوم در مورد اینکه دارچین از کدام بخش از گیاه به دست میآید ،در اینترنت جستوجو کنم.

شروع خان ه تکانی
با کمک دخترها

انتهای روز کاری و شلوغی دم ایستگاه مترو به سمت کرج .برگشت سیل کارمندان
و کارگران خســته به ســمت خانه .هرکــس اولین صندلی خالــی را پیدا میکند و
روی آن ولو میشود .تقریباً بیشتر آدمها به محض نشستن گوشی یا تبلتشان را
روای 
تها
ی
ی
درمیآورند و خودشان را از محیط جدا میکنند و با چیزی در آن سرگرم میشوند.
کروانپ
حســنا هــم گوشــی را درآورد ،هندزفــری را بــه آن وصل کرد و تــوی گوشهایش
زشک
گذاشــت ،اما دســتش روی انتخاب آهنگ مــردد ماند .نگاهــش را روی آدمهای
خســته و دلمــرده اطــرافاش گردانــد .هرکــس توی دنیــای خودش بــود .چند
دقیقه بعد ،قطار آرام آرام راه افتاد و سرعت گرفت .تاریکی را میشکافت و جلو
میرفت.
ســعی کرد حدس بزند توی ســر هر آدمی چــه میگذرد .مثالً آن پســر با موهای
فشــن و شــلوار عمداً پاره ،یا آن زن میانســال بــا چادر چرک و چــروک ،یا آن مرد
جاافتاده با کت اسپرت و کیف چرمی .هر کدام سر به کاری داشتند .ناگهان وهم
برش داشت .شاید اگر در دنیای واقعی با هم مواجه میشدند ،همینها که آرام و
نسبتاً محترمانه کنار هم نشستهاند ،چنان با هم دشمن میشدند که فاصله نیم
متری همدیگر را هم تاب نمیآوردند .مثالً پسر شلوارپاره هکر سیستم بانکی بود
و آقایی با کیف چرمی وکیل آن بانک بود و آن خانم میانسال هم مدعی بود که
وکیل ،دختر جواناش را اغوا کرده و از راه به در ُبرده.
از ایــن طــور مرتبط کــردن این بیگانهها به هم وحشــت کــرد .انگار داســتانهای
خودســاختهاش را بــاور کــرده بود .حــاال دیگر ســکوت و درخود فرورفتــن آدمها
برایــش حکم آرامش قبل از طوفان را داشــت و آزارش میداد .چقدر دنیا با این
خیاالت وحشتناک میشد .اما از کجا معلوم بعضی از همین خیاالت درست از
کار درنیاید؟ آن وقت چه میشد؟ نمیتوانست خودش را از خیالپردازیهایش
جدا کند و مدام دلهره و تشویشاش اضافه میشد.
کرج که از قطار پیاده شــد ،انگار از فضایی خفه و پرفشــار رها شــده باشــد ،نفس
راحتی کشــید .احساس نیاز شدیدی میکرد به اینکه از آن غریبهها ،که حاال توی
ذهــن او به جــان هم افتــاده بودند ،فاصله بگیــرد .تازه ،از کجا معلــوم یک ربط
ناجوری هم به او پیدا نکنند یا به او هم یک جورهایی مظنون نشــوند؟ این دیگر
سکانسهای دیده نشده
خیلیخطرناکمیشد.
فرنوش صفویفر
نفهمید چرا ،ناگهان دلاش هوای مادربزرگاش را کرد که توی روستا زندگی میکرد
روانپزشک
و قبــل از اینکــه بخواهــد تصمیم بگیــرد به داد قار و قور شــکماش برســد یا دلتنگی
مادربزرگ ،شــمارهاش را گرفته بود و صدای بوق انتظار توی گوشاش پیچید؛ و بعد صدای مادربزرگ ...صدای عزیز از آن دورها با
خودش بوی نان آورد و آشنایی .و آن حس امنیتی که نیاز داشت تا در دل شب ،میان غریبهها ،تاکسی بگیرد و به سمت خانه برود.
راستی عزیز از کجا فهمید گرسنگیاش را؟

قصه دلتنگی
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