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این بروشور برای مردانی که احساس افسردگی می کنند و 
همچنین افرادی که همسر، برادر، پدر یا دوستان مذکرشان 
مبتال به افسردگی هستند مفید است. شیوع افسردگی در 
مردان و زنان تقریبا یکسان است ولی مردان کمتر از زنان از 
دیگران کمک می طلبند. این بروشور حاوی اطالعاتی مفید 
در مورد افسردگی، اثر آن در مردان و چگونگی دسترسی 
به کمک است. افسردگی از این نظر اهمیت دارد که عامل 
مهم غیبت افراد از کار و همچنین خودکشی در مردان به 
حساب می آید. بنابراین توصیه می شود که هرچه سریع تر 

نسبت به درمان آن اقدام شود.

تفاوت افسردگی و احساس غم
همه ما گاهی اوقات احساس ناراحتی می کنیم ولی این 
حالت معموال کوتاه است و زندگی ما را زیاد تحت تاثیر 
قرار نمی دهد. اما اگر احساس ناراحتی هفته ها یا ماه ها 
طول بکشد، شما ممکن است نتوانید از آن رهایی یابید و 
افسردگی تمام جوانب زندگیتان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در این حالت شما به کمک نیاز دارید. به این نکته باید 
توجه داشت که افسردگی نشانه ضعف نیست و بسیاری 

از شخصیت های معروف و موفق به آن مبتال شده اند.

بیماری دوقطبی چیست؟
برخی افراد مبتال به افسردگی شدید، گاهی اوقات 
بیش از حد معمول، خوشحال و فعال هستند. این حالت 
سرخوشی غیرمعمول هم می تواند مانند افسردگی مضر 
باشد. در گذشته این حالت را افسردگی روان شیدایی 

می نامیدند ولی اکنون بیماری دو قطبی نامیده می شود.

عالئم افسردگی
اگر شما احساس افسردگی می کنید احتماال عالئم زیر 

را خواهید داشت:
 عالئم روحی شامل:

 احساس غمگینی و افسردگی طوالنی مدت که در 
زمان مشخصی از روز )معموالصبح ها( بدتر می شود

 ناتوانی در لذت بردن از هر چیز
 از دست دادن عالقه به دیدن دیگران وارتباط داشتن 

با دوستان
 ناتوانی در تمرکز کردن

 احساس گناه کردن به خاطر کارهایی که انجام نداده اید
 بدبین شدن

 احساس ناامیدی و حتی احساس خودکشی.
 عالئم جسمی شامل:

 بی خوابی
 صبح زود یا در طول شب از خواب بیدار شدن

 از دست دادن عالقه به ارتباط جنسی
 غذا نخوردن و کاهش وزن یاگاهی پرخوری و افزایش 

وزن.
همچنین عالئم زیرممکن است در شما مشاهده شود:

 عدم تمرکز و اشتباه کردن در کارها
 گوشه گیری و آرام بودن غیرمعمول

 نگرانی بیش از حد در مورد چیزهای مختلف
 بی قراری بیش از حد

 شکایت کردن از مشکالت جسمی مبهم
 عدم توجه به ظاهر خود: مثال هر روز ریش خود را 
نمی تراشید، موهایتان را نمی شویید و برایتان مهم نیست 

چه لباسی بپوشید.
 عدم توجه به امور منزل: مثال غذا نمی پزید، خانه را 
تمیز نمی کنید و فراموش می کنید ملحفه های تخت خود 

را عوض کنید.

اضطراب
بعضی مردان افسرده، مضطرب هم می شوند و همیشه 
احساس نگرانی و ترس دارند. همچنین برایشان مشکل 
است که از خانه بیرون بروند و با دیگران مالقات کنند. 
اضطراب ممکن است با عالئم جسمی مانند خشکی دهان، 
عرق کردن، لرزش بدن، احساس تپش قلب، تنگی نفس، 

ناراحتی معده و اسهال همراه باشد.

عالئم متفاوت افسردگی در مردان و زنان
عالئم افسردگی در مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد. 

اگرچه عالئم زیر در مردها شایع تر است: 
 بی قراری

 عصبانیت ناگهانی
 عدم کنترل بر رفتار

 انجام دادن کارهای خطرناک
 خشونت ورزی

 همچنین مردان بیشتر اقدام به خودکشی می کنند.

راه های متفاوت غلبه بر افسردگی در زنان و 
مردان

داده  تشخیص  آنها  افسردگی  که  مردانی  تعداد 
از  بیشتر  مردان  ولی  است،  زنان  از  کمتر  می شود 
زنان، الکل و مواد مخدر مصرف می کنند. شاید این 
به معنای این است که مردان به جای صحبت کردن با 
دیگران، از الکل و مواد مخدر برای مقابله با افسردگی 

استفاده می کنند.

حاالت و رفتار مردان
حاالت: بعضی مردان مبتال به چشم و هم چشمی هستند 
وهمواره احساس قدرت و موفقیت می کنند. برای این افراد 
سخت است که از دیگران کمک بطلبند و فکر می کنند که 

همه کارها را، خودشان باید انجام دهند.
این نگرانی ممکن است در شما ایجاد شود که اگر با 
همسرتان یا هرکس دیگری درباره حاالت خود صحبت 
کنید، آنها ممکن است وضعیت شما را درک نکنند و با 
شما همدردی نکنند. شاید این امر باعث شود که شما 
درباره احساسات خود با نزدیکانتان صحبت نکنید و از 

کسی کمک نخواهید.
شخصیت: مردان خجالتی بیشتر به افسردگی مبتال 
می شوند ولی افرادی که شخصیت قوی هم دارند ممکن 
است دچار افسردگی شوند. وینستون چرچیل افسردگی 

را سگ سیاه خود می نامید.
رفتار: اگر شما به جای صحبت کردن درباره احساسات 
خود از الکل و مواد مخدر استفاده کنید، قطعا در درازمدت 
وضعیت شما بدتر خواهد شد. مصرف الکل معموال منجر 
به بروز رفتارهای خطرناک، غیرمسئوالنه و ناهنجار می شود. 
همچنین اگر شما بیشتر به کارتان اهمیت بدهید و کمتر 
به امور منزل و روابط خانوادگی بپردازید، رابطه شما با 

همسرتان دچار مشکل خواهد شد.
در شماره آینده، در مورد عوامل ایجاد کننده افسردگی 

در مردان صحبت خواهیم کرد.
منبع: گروه آموزش کالج سلطنتی روانپزشکی بریتانیا

افراد مبتال به سرطان گاهي به درمان های مکمل و جایگزین 
روی مي آورند تا:

 از عوارض جانبی درمان، مانند تهوع، درد و خستگی جلوگیري 
کنند.

 به خود آرامش دهند و از نگرانی های درمان و اضطراب ناشی 
از آن خالص شوند.

 احساس کنند دارند بیشتر به خود کمک مي کنند.
 سرطان آنها درمان شده و از دست آن خالص شوند.

طبیعی است که بخواهید حتي االمکان با سرطان خود مبارزه کنید. 
انجام شده و روش های جدید درمان سرطان  تحقیقات زیادی 
همچنان در حال آزمایش اند، بنابراین، دانستن اینکه از کجا باید 
از  این است که پیش  نکته  شروع کرد، دشوار است. مهم ترین 
 امتحان هر چیز تازه، با پزشک خود مشورت کنید. این کار شما را 
آسوده خاطر مي کند که هیچ چیز سد راه درمان سرطان شما نیست. 

درمان مکمل و جایگزین چیست؟
هر سیستم محصول طبی که مراقبت متعارف تلقی نشود، نوعي 
درمان مکمل یا جایگزین است. مراقبت پزشکی متعارف مراقبتی 
سرطان  مورد  در  که  باشد  علمي   یافته هاي  براساس  که  است 
شیمي درمانی، پرتودرماني، درمان زیست شناختي و جراحی است.

درمان تکمیلی 
 از درمان تکمیلی همراه با درمان پزشکی متعارف استفاده مي کنند.
رفع  به  که  است  سوزنی  طب  تکمیلي  درمان  از  نمونه ای   

عوارض جانبی درمان سرطان کمک مي کند.
درمان جایگزین

 از درمان جایگزین به جای درمان های متعارف استفاده مي کنند. 
معموال  که  روش هایی  به جای  خاص  روشي  از  استفاده  مثال، 

متخصصان درمان غده سرطاني پیشنهاد مي کنند.
درمان تلفیقی

 درمان تلفیقی روش کامال جدیدي جهت مراقبت است که فکر، 
بدن و روح بیمار را فرا مي گیرد. این رهیافت، پزشکی متعارف را 
با روش هایی از درمان مکمل یا جایگزین، که بیش ترین امید را 
برمي انگیزند، ترکیب مي کند، مثال، برخی افراد استفاده از تمدد 

اعصاب را برای کاهش اضطراب در طول شیمي  درمانی مي آموزند.
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سـگ سیـاه ویـنستون چـرچـیل
بــدانیـممردانی که احساس افسردگی می کنند   )1(

 مهرداد منصوری
ارتوپد  متخصص 

در رفتگی مفصل ران به معنی خارج شدن سر استخوان ران از حفره 
استابولوم لگن است. در کودکان این دررفتگی ها به دو دسته کلی تقسیم 

می شوند:
1( دررفتگی مادرزادی مفصل ران
2( دررفتگی اکتسابی مفصل ران

در مواجهه با یک کودک مبتال به دررفتگی مفصل ران، اولین تشخیصی 
که به ذهن می آید، دررفتگی مادرزادی است ولی باید دانست دررفتگی 

مفصل ران در کودکان علل غیر مادرزادی هم دارد.
بیماری های  ناحیه مفصل ران، جزو  دررفتگی مادرزادی لگن در 
مادرزادی است و در آن، سر استخوان ران به درستی در داخل حفره 

استابولوم لگن قرار نگرفته است.
شدت در رفتگی مادرزادی لگن در ناحیه مفصل ران در افراد مختلف 
متفاوت است. در اکثر این افراد حفره استابولوم در دوران جنینی به درستی 
تشکیل نشده و شکل یا عمق کافی را نداشته و نمی تواند سر استخوان 
ران را در خود  نگه دارد. در بعضی از افراد سر استخوان ران در بدو تولد 
کامال خارج از حفره استابولوم است که به آن دررفتگی مادرزادی سر ران 
استخوان هم می گویند. در بعضی دیگر سر ران در حفره استابولوم هست 
ولی ناپایدار بوده و به آسانی از آن خارج و به آن داخل می شود. در بعضی 

از افراد هم لقی و ناپایداری مفصل ران با رشد کودک بیشتر می شود.
تمام نوزادان بالفاصله بعد از تولد باید توسط پزشک از لحاظ وجود 
این بیماری معاینه شوند و در صورت لزوم از روش های تصویربرداری 

مثل سونوگرافی یا رادیوگرافی برای بررسی بیشتر استفاده می شود.
علل دررفتگی مادرزادی لگن

علت این بیماری به درستی شناخته شده نیست. بعضی از محققین 
معتقدند در بعضی از جنین ها حفره استابولوم به درستی تشکیل 

نشده و عمق کافی برای نگه داشتن سر 
استخوان ران را در درون خود 

ندارد. بعضی دیگر هم 
که  دارند  عقیده 

کپسول  شلی 
ران  مفصل 
علت بروز این 

بیماری است.
رفتگی  در 

لگن  مادرزادی 
در بعضی خانواده ها 

نظر  به  است.  بیشتر 
می رسد در جوامعی که نوزاد را 

قنداق می کنند شیوع این بیماری بیشتر بوده و در مناطقی که مادر کودک را 
در پشت کمر یا جلوی شکم خود آویزان می کند این بیماری شیوع کمتری 
دارد. این اختالف احتماال به علت نزدیک بودن و دور بودن ران های 

کودک در دو نوع متفاوت بستن و حمل کردن او  است.
در رفتگی مادرزادی لگن بیشتر مفصل ران چپ را گرفتار می کند. 
بیشتر در دخترها دیده می شود )شیوع دررفتگی مادرزادی مفصل ران در 
دختران 9 برابر پسران است( و در نوزادانی که در شکم مادر در وضعیت 
برعکس معمول قرار گرفته اند )سر به طرف باال و پا به پایین( بیشتر است. 

بیماری در نیمی از موارد دو طرفه است.
دررفتگی مادرزادی مفصل ران در موارد زیر هم بیشتر دیده می شود:

 فرزندان اول خانواده
 نژاد سفید

 وجود ناهنجاری های مادرزادی دیگر مانند تورتیکولی )کجی 
گردن( یا پا چنبری )کالب فوت(.

وقتی سر استخوان ران نوزاد مدتی در خارج از حفره استابولوم می ماند 
هم رشد سر و هم رشد حفره استابولوم دچار اختالل می شود. حفره 
استابولوم کوچک باقی می ماند و عمق کافی هم پیدا نمی کند. سر استخوان 
ران هم کوچک مانده و خوب رشد نمی کند. گردن استخوان ران نازک 

مانده و تنه استخوان ران هم الغر و کم قطر می شود. 
این تغییرات نشان می دهند که رشد استخوان ها وقتی سیر طبیعی خود 
را طی می کند که آنها به درستی در کنار هم قرار داشته باشند. در کنار هم 

بودن است که رشد و تکامل مناسب را تضمین می کند.
می آید.  به وجود  کودک  اندام  در  به تدریج  هم  دیگری  تغییرات 
کپسول مفصل ران این کودکان ضخیم شده و عضالت اطراف مفصل 
ران به خصوص عضالت نزدیک کننده ران و عضله ایلیوپسواس کوتاه 
می شود. هرچه مدت زمان بیشتری از تولد نوزاد بگذرد و درمان به تاخیر 

بیفتد این تغییرات بیشتر شده و درمان کودک را مشکل تر می کند.
در صورتی که بیماری زود تشخیص داده شده و سر استخوان ران در 
درون حفره استابولوم گذاشته شود، رشد استخوان ها 
خود  طبیعی  سیر  مفصل  طرف  دو  در 
اوقات  بسیاری  در  و  یافته  باز  را 
جبران  را  خود  عقب ماندگی 
صورتی  در  ولی  می کنند 
در  ران  استخوان  سر  که 
بماند،  استابولوم  بیرون 
بیشتر  هرچه سن کودک 
می شود عقب ماندگی رشد 
مفصل و تغییر شکل آن بیشتر 
می شود. این امر نشان می دهد 
که تشخیص این بیماری و درمان آن 

هرچه زودتر باید شروع شود.

در رفتگی مفصل ران در کودکان


