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سپید: فاصله زبانی عاملی است که هر بار در مالقات با 
یک پزشک دلسردمان می کند. به نظر می رسد، پزشک 
نمی تواند دردمان را بفهمد چون ما نمی توانیم آن را درست 
توضیح دهیم. شما هم نمی توانید درمان را بفهمید چون 
پزشک نتوانسته آن را درست توضیح دهد. گاهی مکالمه 
بین من و بیمارم آنقدر پیچیده می شود که که فکر می کنم 
هرچند  زبانی  فاصله  است.  سنگین تر  بیماری  از خود 
به خصوص درباره بیماری های روانی بیشتر مصداق دارد، 
اما در بیماری های جسمی هم کامال احساس می شود. این 
موضوع وقتی برایم کامال روشن شد که درباره گوش 
توضیحاتی می دادم. می گفتم  بود  ناشنوا شده  که  چپم 
که چه احساسی دارم و مشاورم هم مرتب گزینه های 
مختلفی را درباره احساسم جلوی رویم می گذاشت. به 
او گفتم هیچ یک از گزینه های فهرستی که ارائه داده یا 
نظریه پردازی هایش به احساسم شباهتی ندارد. درآخر او 
داشت درمقابل دیدگاه های غیرکارشناسانه من مقاومت 
می کرد و من با ناتوانی او برای درک تجربه ناشنواییم 
می جنگیدم. هردوی ما روشن و شمرده حرف می زدیم، 

اما این ارتباط ناجور ما را عصبانی کرده بود.
زبان وجه جدایی ناپذیر پزشکی است. مشکل بتوان بدون 
ادای توضیح برای بیماری به درمان آن اقدام کرد و مشکل 
بتوان درمانی را پیدا کرد که نامی از خود نداشته باشند. حتی 
دامپزشکان آموزش می بینند تا از طریق نشانه  گذاری هایی 
بیماری را تشخیص و درمان اختصاصی را انجام دهند. 
حوزه پزشکی روایی که درحال برآمدن است، عقیده دارد 
بیماران فقط وقتی درست درمان می شوند که بتوانند غالبا 
در متنی بیوگرافی مانند داستان بیماری خود را بگویند. 
بیمار می خواهد درد  از  یک پزشک معموال در شروع 
خود را توضیح دهد و معموال با شنیدن حرف های بیمار 
و آنچه که می بیند وارد مرحله درمان می شود. حتی اگر 
روش هایی مانند اشعه ایکس، MRI و پت اسکن ها و 
سایر تصویربرداری ها بتوانند وضعیت فعلی بیماری را 
توضیح دهند، باز هم بیماری امری جسمانی است و زبان 
به ما کمک می کند تا بتوانیم آن را به درستی ترسیم کنیم. 

گاهی یک تصویر نمی تواند به اندازه هزارکلمه حرف 
ارزش داشته باشد و این کالم است که می تواند مشکل را 
توضیح دهد. شما به پزشک می گویید دیروز حالتان چطور 
بوده است و امروز چطور و پزشک به شما می گوید فردا 
باید حالتان چطور باشد. تعامل بخشی از درمان است، به 
همین دلیل رفتار پزشک کنار تخت بیمار می تواند چنان 
تاثیر بزرگی در کارآیی وی داشته باشد. شواهد نشان 
می دهند آنها که بهتر صحبت می کنند، درمان بهتری هم 
دریافت می کنند و بیمارانی که در صحبت کردن مشکل 

دارند، غالبا اذیت می شوند.
بسیاری از پزشکان بزرگ نویسنده بوده اند. بقراط، 
 )1541-1493( پاراسلسوس  ابن میمون،  جالینوس، 
همگی   ،1514 متولد  بلژیکی  پزشک  واسیلیوس،  و 
یادداشت هایی روزانه درباره کار خود و روش های و 
اصول درمان داشته اند. زنان پزشک هم سهمی در این 
تاریخ نگاری ها داشته اند تروتا از سالرمو و هیلدگارد فون 
بینگن هردو در قرن 12ام درباره حرفه خود نوشته هایی 
داشته اند. پزشکی دانشی متراکم است که نمی تواند بدون 
کلمات نشر یابد. نام بزرگ پزشکانی که گفتیم نه تنها مرهون 
تشخیص ها و بصیرت شان بلکه مدیون ثبت آرائشان نیز 
هست. درواقع، جالینوس نام یکی از کتاب های خود را 
گذاشته است »بهترین پزشک یک فیلسوف هم هست«.

انفکاک بین علوم انسانی و دانش، مربوط به گذشته ای 
نه چندان دور است، عقیده ای برخاسته در عصر روشنگری، 
نوعی دوگانه دکارتی که مانند بسیاری عقاید از این دست 
درابتدا برای پیش بردن مباحثی به خدمت گرفته شد، 
که ممکن است امروز دیگر انجام نشوند. دو نوع تفکر 
علوم انسانی و دانش امروز بیش از آنکه مجموعه لغاتی 
برای تبیین یک حقیقت یکسان باشند، رودرروی هم قرار 

می گیرند.
بیماری حاد  هر 
یک رویداد پزشکی 

شرایط  در  که  است 
می کند.  زیست  روایی 

بعد  که  به تدریج 
و  وسطی  قرون  از 

برآمدن عصر روشنگری سکوالریسم جایی برای خود 
در کنار مذهب باز کرد و انشعابی بین بدن و روح پدید 
آمد و استعاره جای ادبیات را گرفت، برخی افراد درپی 
آن شدند که جهان را با علم توضیح دهند، درصورتی که 
برخی دیگر حقیقت را در هنر، ادبیات یا حتی آرمان های 
سیاسی جستند. دانشجویانی که درابتدا با این انشعاب 
روبرو شدند، شاخه پزشکی یا ادبیات/علوم انسانی را 
دنبال کردند. ویلیم آسلر،1849-1919، در اواخر قرن 
نوزدهم می گوید: »بسیار مهم تر است که بدانیم چه نوع 
بیماری بیمار است تا اینکه بدانیم بیمار چه نوع بیماری 

گرفته است.« ما زیاد این گفته را جدی نگرفتیم.
هرکدام  پزشکان  آمدند،  که  مدرنیته  اوج  روزهای 
در شاخه ای تخصص گرفتند، اما بیماران اکنون به یک 
رویکرد کلی رسیده اند که ترکیبی است از سرطان شناسی، 
روانپزشکی، تخصص قلب، عصب شناسی و طیفی از 
انواع درمان های جایگزین. بعد از دوره ای طوالنی که 
امروز  بودیم،  دانسته هایمان تمرکز کرده  بر عمق  ابتدا 
به اهمیت وسعت آنها بازگشته ایم. نه علوم انسانی و نه 
پزشکی نمی توانند بدون یکدیگر حرف زیادی برای گفتن 

داشته باشند و بسیاری از افراد برای 
توصیف وجود خود بین این دو 

راه سرگردانند. دلیل این امر 
بخشی آن است که طراحی 
مولکولی، سموم گیج کننده 
که  دیجیتال  دوربین های  و 

بدن  از  بخش هایی 

ما را نمایان می کنند که تاکنون ندیده ایم و نمی خواهیم 
هم ببینیم، پزشکی را آنقدر پیچیده کرده که فهمش دشوار 

شده است.
در بازدیدی که اخیرا از کتابخانه ولکام مدیکال لندن 
کردم،  تعجب  گردآوری شده  مطالب  تنوع  از  داشتم، 
از دستنوشته های یتیم خانه ها در عصر ویکتوریایی با 
تا  آنها  از  مراقبت  توصیف  و  بیماران  از  عکس هایی 
توزیع  کارآمد  سازمان های  به دست  که  بروشورهایی 
شده بود تا مردم را تشویق کنند از خدمات درمانی 
کمک بگیرند، دستنوشته هایی از پزشکان قرون وسطی، 
نشان  نوشته ها  این  سالمت.  درباب  شاعرانه  تاثراتی 
می دهند سوای نوشته های علمی چقدر نوشته درباره 

علم وجود دارد.
اما نوشته های پزشکی امروز پیچیدگی خود را دارند. 
همانطور که اطالعات پزشکی فنی تر می شوند از بیماران 
می خواهیم به آنچه نمی توانند از آن سر در بیاورند اعتماد 
کنند. هزارتوی اطالعات پزشکی بیماران را که همین اآلن 

هم از درمان ناکافی مضطرب هستند سردرگم می کند.
Guardian :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس یافته های تحقیقات تازه، زنانی که قبل از سن 4۶سالگی 
یا بعد از سن 55 سالگی یائسه می شوند، بسیار در معرض ریسک 

ابتال به دیابت نوع 2 قرار دارند.

مطالعه پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد زنانی که قبل از سن 
4۶ سالگی یائسه می شوند در مقایسه با زنانی که بین 4۶ تا 55 سالگی 
یائسه می شوند، 25 درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت نوع 2 قرار 
دارند. همچنین زنانی که بعد از سن 55 سالگی یائسه می شوند 12 

درصد بیشتر در معرض ریسک ابتال به دیابت قرار دارند.
این مطالعه نشان می دهد بعد از دوره یائسگی، سطح استروژن 
کاهش یافته و به همین دلیل زنان بیشتر در معرض افزایش چربی 
بدنی و افزایش اشتها، کاهش متابولیسم و باال رفتن سطح قند خون 

قرار دارند.
آرین ریبلنک، عضو گروه تحقیق، در این باره می گوید: »زنان 
باید مراقب ریسک باالی ابتال به دیابت باشند و باید با پیروی از 
یک رژیم غذایی سالم و ورزش کردن، روند چاقی را کاهش دهند.«
محققان در این مطالعه، نمونه های مربوط به بیش از 124 هزار 
زن را که در مطالعه بزرگ پیشگیری از بیماری های بعد از یائسگی 
شرکت کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند. همچنین مشخص 
شد بین طول دوره باروری بیشتر و ریسک ابتال به دیابت در زنان 
نیز ارتباط وجود دارد. زنانی که طول دوره باروری شان کوتاه تر باشد 
)کمتر از 3۰ سال( در مقایسه با زنان دارای طول مدت باروری بیشتر 
)3۶ تا 4۰ سال( 3۷ درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت هستند.
همچنین زنان دارای طوالنی ترین مدت باروری )بیش از 45 سال( 

23 درصد بیشتر در معرض ابتال به دیابت قرار دارند.
HealthDay :منبع

ارتبـاط یائسگی زودتر از موعـد 
بهترین پزشک یک فیلسوف هم استو دیـرهنگـام با دیـابـت

روزانمه

بیمارانیکهبهترصحبتمیکنند،درمانبهتریدریافتمیکنند

رئیـس سـازمـان 
جهـانی بهداشت بـه 

المپیـک مـی رود

خبــر

 ترجمه: علی حاج رسولی ها

رئیس  چان،  مارگارت  گفته  به  سپید: 
سازمان جهانی بهداشت در فاصله چند 
روز مانده تا افتتاح بازی های المپیک، خطر 
ابتال به ویروس زیکا در این مسابقات 

کم و قابل مدیریت است.
انتظار می رود حدود نیم میلیون نفر 
برای بازدید از این بازی ها خواهند رفت 
که بسیاری از آنها از ایاالت متحده آمریکا 

می آیند. 
نگرانی ها درباره امنیت، ویروس زیکا 
و بحران اقتصادی می تواند مسافران را 
منصرف کند؛ همان طور که در حال حاضر 
تقریبا یک سوم از بلیط های مسابقات 

هنوز به فروش نرفته است.
این  شیوع  ترین  سخت  با  برزیل 
بیماری مواجه است و تعداد زیادی از 
پزشکان، ورزشکاران و بازدیدکنندگان، 
ترس خود را از احتمال آن که المپیک 
این  جهانی  گسترش  افزایش  موجب 

ویروس شود، بیان کردند.
چان می افزاید تا زمانی که افراد از 
مناسب  شخصی  محافظت  ابزار های 
لباس هایی  شامل  که  پشه  دافع  مانند 
برای جلوگیری از نیش پشه ها هستند، 
استفاده کنند؛ خطر بیماری زیکا پایین و 
قابل کنترل است. همچنین او شخصا به 
بازی های المپیک در شهر ریو دو ژانیرو 

خواهد رفت.
جهانی  سازمان  رئیس  تقاضای 
بهداشت از بازدیدکنندگان این مسابقات، 
استفاده از کاندوم برای آمیزش جنسی 

ایمن است. 
زیکا  می دهد  نشان  جدید  شواهد 
می تواند از طریق هر دو جنس منتقل 

شود.
Reuters :منبع
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تــازه ها

سپید: یکی از مقامات بهداشتی آمریکا از احتمال بیشتر شدن موارد 
انتقال ویروس زیکا در این کشور در آینده خبر داد. دکتر آنتونی 
فوسی مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماری های مسری آمریکا گفت، 
این احتمال قطعا زیاد نیست؛ اما این مساله ای است که ما همواره 
پیش بینی می کنیم و خود را برای بدترین حالت آماده می کنیم. با این 
حال، فکر نمی کنیم که این مساله به گستردگی وضعیتی تبدیل شود 

که در بزریل یا پورتو ریکو شاهدیم.
فوسی افزود، مقامات وزارت بهداشت برای کاهش پشه ها در 
مناطق آلوده در تالشند و مردم را تشویق می کنند تا در خانه ها بمانند، 

خود را بپوشانند و از حشره کش استفاده کنند.
به گفته وی، آزمایش های مرحله اول واکسن زیکا احتماال در 
هفته های آینده شروع می شود که در صورت موفقیت آمیز بودن، 
آزمایش های گسترده تر از اوایل سال 2۰1۷ شروع خواهد شد. گزارش ها 

حاکی از ابتالی چهار نفر در آمریکا به ویروس زیکاست.
زیکا ویروسی است که از طریق یک پشه به انسان منتقل می شود 
و در حال حاضر در بخش وسیعی از آمریکای التین و کشورهای 

حوزه کارائیب شیوع یافته و به سرعت در حال گسترش است. 
بنا به آمار اعالم شده از سوی سازمان بهداشت قاره آمریکا، تاکنون 
23 کشور و منطقه واقع در این قاره موارد آلودگی به ویروس زیکا 
را گزارش کرده اند. برزیل باالترین آمار ابتال به این ویروس را دارد 
و کلمبیا از این نظر در مقام دوم قرار می گیرد. اکوادور، السالوادور، 
گواتماال، هائیتی، هندوراس، مکزیک، پاناما، پاراگوئه، پورتوریکو، 
سورینام و ونزوئال نیز از کشورهای دیگری هستند که موارد بسیاری 

از ابتال به زیکا در آنجا گزارش شده است.
طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، ویروس زیکا احتماال در 
تمام کشورهای قاره آمریکا، به جز کشورهای کانادا و شیلی، شیوع 

خواهد یافت.
Reuters :منبع

احتمـال بیشتـرشـدن مـوارد 
  ترجمه:  بهناز حکیمانهمبتـال بـه زیکـا  درآمریکـا

تغییرات  دچار  بیشتر  فقیرتر  خانواده  بچه های  سپید: 
مغزی می شوند و این تغییرات مغزی در مقایسه با کودکان 
خانواده های ثروتمند بیشتر آنها را در معرض خطر بیماری 
افسردگی قرار می دهد. این نتایج جدید را محققان دانشگاه 
پزشکی واشنگتن به دست آورده اند. دو پژوهش در این 
زمینه صورت گرفته است که یکی از آن ها را دیانا بارچ، 
سرپرست دانشکده علوم مغز و روانشناسی و همکاران 
انجام داده اند و نتایج آن در ژورنال آمریکایی روانشناسی 
منتشر شده است. مطالعه بعدی بر اساس تحقیق قبلی از 
این گروه انجام شده است. بر اساس تحقیقات جدید 
کودکانی که در فقر پرورش می یابند تعداد سلول های 
خاکستری مغز آنها کاهش می یابد که این قضیه در مقایسه 
با مغز کودکان خانواده های ثروتمند انجام گرفته است. 
عالوه براین آن ها به این نتیجه رسیدند که چنین تغییرات 
مغزی باعث پیشرفت کم تحصیلی در این کودکان می شود. 
برای تحقیق اخیر محققان به جستجوی این مورد پرداختند 
که آیا تغییرات مغزی بر روحیه فرد و ایجاد افسردگی در 
او تاثیر دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش به این صورت بود که 
کودکان یاد شده در خانواده های فقیرتر در معرض ریسک 
باالتری از بیماری های روانی قرار دارند و توانایی شناختی 

کمتر و بازدهی آن ها در تحصیالت کمتر است.

کودکان در سن ۹ تا ۱۰ سالگی بیشتر 
دچار افسردگی می شوند

دانشگاه  استاد  بی  گرگوری  و  بارچ 
پزشکی واشنگتن و همکارانش برای 

پژوهش،  این  از  بهتر  نتیجه گیری 
مطالعه ای میدانی با شرکت 1۰5 
کودک پیش دبستانی در محدوده 
سنی 3 تا 5 سال انجام دادند. گروه 
پژوهشی خط فقر این خانواده ها را 
با توجه به درآمد خانواده و درآمد 
ساالنه مورد بررسی و ارزیابی قرار 

داد. خط فقر در آمریکا در سال 2۰1۶ 
میالدی 2425۰ دالر در سال برای یک 

گرفته شده  نظر  در  نفره  خانواده چهار 
است. بچه ها بین سال های ۷ تا 12 دچار تغییرات 

عمده ای در مغز می شوند. این تغییرات با استفاده از 
fMRI عکس برداری شده و به پژوهشگران اجازه داده 

است که ارتباطات مغز را در هیپوکامپ مغز که ناحیه ای 
بسیار مهم برای یادگیری و حافظه و تنظیم استرس و 

احساسات است، مورد بررسی دقیق قرار دهند.
در مقایسه با کودکان پیش دبستانی از خانواده های با 
درآمد باالتر، کودکانی که متعلق به خانواده های کم درآمد 
بودند ارتباطات ضعیف تری در ناحیه هیپوکامپ چپ و 
کورتکس فرانتال راست داشتند. همچنین محققان شاهد 
ارتباط ضعیف تری در آمیگدال راست و چین سینوسی 
مغز در سمت راست بودند. محققان دریافتند که ارتباطات 
پیش دبستانی که در  بین کودکان  در  مغزی ضعیف تر 
خانواده های فقیر و کم درآمد بزرگ شده اند با ریسک 
باالتری از بروز افسردگی در سن 9 و 1۰ سالگی همراه 
است. در این مطالعه مشخص شد ساختارهایی که با بقیه 
تغییرات مغز در ارتباط هستند در واقع در کنترل احساسات 
و مدیریت استرس هم موجب عملکرد ضعیف تر مغز این 
کودکان می شود. آنچه در نهایت محققان عنوان کردند این 
است که کودکان خانواده های فقیرتر در سنین پیش دبستانی 
ارتباطات مغزی ضعیف تری دارند و بیشتر در معرض 

افسردگی در سنین مدرسه قرار می گیرند.
سن پوالک دکترای دانشگاه ویسکانسین و همکارانش 
به آنالیز عکس های MRI، 389 کودک پرداختند و نمرات 
بچه ها در آزمون های موفقیت تحصیلی را با اسکن از بافت 

مغز که شامل ماده خاکستری از کل مغز، لب جلویی و لب 
تمپورال و هیپوکامپ بود، مورد مطالعه قرار دادند.

که حجم  کردند  پیدا  نتیجه دست  این  به  محققان 
سلول های خاکستری در رشد نرمال مغز کودکان متعلق 
به خانواده های فقیر به میزان 8 تا 1۰ درصد کمتر از کودکان 
اجتماعی  نابرابری های  است.  ثروتمند  خانواده های 
اقتصادی در آمادگی کودکان برای مدرسه و در عملکرد 
تحصیلی آن ها تاثیر می گذارد. در آزمون های استانداردی 
که در مدارس به این منظور برگزار شد بچه هایی که از 
خانواده های کم درآمد بودند حدود 4 تا ۷ درصد نمرات 
کمتری را نسبت به کودکان خانواده های پردرآمد کسب 
کردند. البته مطالعات محدودی در مورد مکانیسم های 
تاثیرگذار فقر در پیشرفت تحصیلی کودکان انجام گرفته 
است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مداخالت با 
هدف بهبود محیط پرورش کودکان ممکن است ارتباط 
بین فقر در دوران کودکی و کمبودهای شناختی و تحصیلی 
در کودک را تغییر دهد. از سوی دیگر گسترش داده های 
تصویربرداری عصبی شواهد قوی تری را از اثرات مضر 
ملموس در رشد مغز و ارتباط آن با درآمد کم در خانواده ها 
را بیان می کند. مادامی که این گروه در حال انجام تحقیقات 
مورد نظر بود به این نتیجه دست یافت که غلبه بر تغییرات 
ذکر شده در ساختار مغز کودکان متعلق به خانواده های فقیر 

از طریق بهبود محیط خانه کودک امکان پذیر است.
بارچ هنوز هم بر این نکته تاکید می کند که مفهوم 
این پژوهش به این معنا نیست که نمی توان هیچ 
کودکان  عاطفی  رشد  تشویق  برای  کاری 
داد و در واقع  انجام  فقیر  خانواده های 
فقر به این معنا نیست که کودک را در 
یک مسیر از پیش تعیین شده قرار 
بدهد ولی چنین مواردی می تواند 
به ما ثابت کند که وجود تجارب 
نامطلوب در زندگی یک کودک 
بر رشد و توسعه عملکردهای 
مغز او تاثیر می گذارد و اگر ما 
به دخالت در تغییر چنین امری 
امیدوار باشیم باید بسیار سریع دست 
به کار شویم و کودک را در بهترین 
مسیر رشد عاطفی ممکن قرار دهیم تا 
از تغییر ساختار مغز او و کاهش سلول های 

خاکستری مغزش جلوگیری کرده باشیم.
MNT منبع
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