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بــدانیـم

انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟
گردآورنده :نیلوفر شایسته

چندی پیش ،دادگاهی در بریتانیا رای داد که برای برآوردن
خواستیکدخترچهاردهسالهبرایانجمادجسدشپس
از مرگ و بازگرداندن آن به حیات مانعی وجود ندارد.
این دختر  14ساله که به نوع نادری از سرطان مبتال بود
پیش از مرگ خواسته بود تا جنازه او به روش علمی
منجمد شود تا شاید با پیشرفت علم در آینده ،بازگرداندن
حیات به او امکانپذیر شود و بتواند بار دیگر به زندگی
خود ادامه دهد .والدین این دختر از هم جدا شدهاند و
در حالی که مادر او با این درخواست موافق بود ،پدرش
برای جلوگیری از اجرای این خواسته به دادگاه مراجعه
کرد .این پرونده پیشتر در دادگاه حقوقی مطرح و در سال
 ۲۰۱۵به آن رسیدگی شده بود اما قاضی مقرر کرده بود که
به منظور جلوگیری از فشار بیمورد بر دختر بیمار ،خبر
این پرونده و جریان دادرسی تا پیش از مرگ او محرمانه
باقی بماند و در اختیار رسانهها قرار نگیرد .گفته شده
که در جریان دادرسی ،پدر دختر نیز نظر خود را تغییر
داد و مخالفتش را با انجماد جسد فرزندش پس گرفت.
براساس گزارش دادگاه که اخیرا منتشر شده ،این دختر
در نامهای خطاب به قاضی نوشته بود« :میپرسند چرا
یک چنین چیز غیرعادی را میخواهم .من فقط چهارده
سال دارم و نمیخواهم بمیرم اما میدانم که به زودی
خواهم مرد .فکر میکنم انجماد جسد این امکان را به من
میدهد تا در آینده ،شاید صدها سال دیگر ،درمان شوم،
برخیزم و به زندگی ادامه دهم ».این دختر نوشته بود:
«من نمیخواهم زیر خاک دفن شوم ،میخواهم زندگی
کنم و بیشتر زنده بمانم و فکر میکنم که در آینده ،ممکن
است برای بیماری من درمانی پیدا شود ،من بیدار شوم
و زندگی کنم .میخواهم این فرصت به من داده شود.
این آرزوی من است ».جسد این دختر پس از مرگ به
آمریکا انتقال یافت و یک شرکت تجاری با هزینهای
حدود چهل هزار دالر ،آن را «برای همیشه» در دمای
پائین منجمد کرده است .مادر دختر ازاستطاعت مالی
الزم برخوردار نبود اما با کمک خویشاوندان این مبلغ
تامین شد و یک گروه بریتانیایی طرفدار انجماد اجساد
نیز در سازماندهی انجماد اولیه در بریتانیا و انتقال جسد
به آمریکا همکاری کرد .برای این منظور ،به نظر مساعد
بیمارستان محل درگذشت این دختر نیز نیاز بود زیرا الزم
بود جسد مدت کوتاهی پس از مرگ در شرایط مناسب
قرار گیرد و برای انتقال به محل انجماد در آمریکا آماده
شود .مقامات این بیمارستان دولتی گفتهاند که با توجه
به اینکه مسئولیت بیمارستان استفاده از امکانات موجود
برای درمان بیماران است و نه حفظ اجساد ،در گرفتن
تصمیم در این مورد با یک مساله اخالقی مواجه بودند
اما سرانجام حاضر شدند با خانواده دختر همکاری کنند.
انجمادونگهدارینسبتاکوتاهمدتیاختههایزندهدرحال

تـازههـا

استفاده از صدا
برای دیدن درون
سلولهای زنده
دانشمندان قدمی فراتر نهاده و از امواج
فراصوتی برای دیدن درون سلولها استفاده
میکنند .محققان دانشگاه ناتینگهام از یک
روش کامال جدید برای دیدن درون سلولها
استفاده کردهاند که در آن به جای نور از صدا
استفاده میشود .در این روش از امواجی از
صدا استفاده میشود که طولموج آن کمتر
از طولموج نور است .این امواج قدرت
تخریبی باالی نور را ندارد و با آن میتوان
درون سلولهای زنده را بهتر دید .محققان
میگویند با استفاده از این روش میتوان
درون سلولهای زنده را با دقت بسیار باالتری
ازآنچه تاکنون با کمک میکروسکوپهای
نوریدیدهایممشاهدهکرد.طبققوانینفیزیک
نمیتوانجسمیراکهاندازهآنکمترازنصف
طولموج یک نور است ،در آن نور دید و
چون طیف نوری با کمترین طولموج که به
بافت زنده صدمه نمیزند ،نور آبی است ،پس
اجسام زنده کوچکتر از نصف طولموج نور
آبیرانمیتوانبامیکروسکوپهایمعمولی
دید .نور با طولموجهای کمتر انرژی بسیار
باالتریداشتهوبهسلولزندهآسیبمیزند.
منبعMedscape :
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بیماری اماس و درمان آن

مثل فیلمهای
علمی -تخیلی
حاضر کاربرد گستردهای در شاخههای مختلف پزشکی
دارد که از آن جمله میتوان به انجماد اسپرم اشاره کرد.
«انجماد عمیق» جسد در دمای پائین به منظور حفظ آن
برای مدتی طوالنی نیز از دهه  ۱۹۶۰آغاز شد اما موارد
استفاده از آن محدود بوده و ظاهرا از آن زمان تا کنون،
معدوداجسادیبهاینشکلمنجمدونگهداریشدهاست.
براساس حکم دادگاه ،فقط مادر دختر اختیار آن را دارد
که اجازه خاتمه دوره انجماد و دفن جسد دخترش را
بدهد .مشخص نیست که پس از مرگ مادر ،این مسئولیت
به چه کسی محول خواهد شد .انتشار گزارش این پرونده
سواالتی را در مورد جنبه حقوقی انجماد جسد ،دوره
نگهداری و نحوه محافظت از آن مطرح کرده است .در
بریتانیا ،قانون مشخصی در این زمینه به تصویب نرسیده
و «سازمان بافتهای انسانی» که مسئول نظارت بر نحوه
برداشتن ،نگهداری و استفاده از اندامها برای مصارف
پزشکی و درمانی است ،گفته که موضوع انجماد جسد
در حوزه اختیارات آن قرار نمیگیرد .کارشناسان حقوقی
آمریکایی گفتهاند که در ایاالت متحده ،برای انجماد و
حفظ اجساد درگذشتگان در آن کشور یا انتقال اجساد از
کشورهای دیگر برای این منظور مانع قانونی وجود ندارد.
انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟
سرمازیستی ( )Cryonicsو نگهداری در سرما
( )Cryopreservationدو شاخه جدید علم هستند
که اخیرا درباره آنها زیاد شنیدهایم و از این به بعد هم
بیشتر خواهیم شنید .تمایل بشر به جاودانگی هیچگاه
فروکش نکرده و پیشرفت دانش و فناوری برخی را
بیش از همیشه به این احتمال امیدوار کرده است .بشر از
مدتها پیش میدانسته که سرما از بروز فساد و تباهی

جلوگیری میکند .در حال حاضر سلولهای خون ،مغز
استخوان ،اسپرم و رویان با انجماد حفظ شده و پس از
گرم کردن ،این سلولهای زنده و فعال برای درمان استفاده
میشوند ،اما در مورد اعضای بدن هنوز چنین چیزی
امکانپذیر نیست .برخی آن را در آینده ممکن میدانند و
برخی نه .اما انجماد پس از مرگ چگونه انجام میشود؟
 1این کار باید کامال از قبل برنامهریزی شده باشد
چونهراتفاقغیرمترقبهایممکناستباعثعدمموفقیت
شود .بنابراین پس از مرگ ،جسد بالفاصله در یخ قرار
میگیرد تا روند فساد و تباهی شروع نشود.
 2بعد از آن جسد به دستگاه قلب و ریه مصنوعی،
مشابه دستگاهی که در جراحی قلب باز از آن استفاده
میشود ،متصل میشود تا خون در بدن در گردش بماند.
 3سپس حدود  ١٥نوع ماده شیمیایی وارد رگها
میشودتاروندفسادمتوقفشدهوسلولهامحافظتشوند.
 4جسد اکنون آماده جراحی شده ،قفسه سینه باز
میشود و جراح با کمک دستگاهی که به رگهای بزرگ
بدن متصل میکند ،خون و مایعات دیگر را تخلیه می کند
و بهجای آن ضدیخ وارد رگها میکند .این روندی بسیار
حساس است .جسد در یخ قرار دارد .اگر سلولها یخ
بزنند یا در روند انجماد آب خود را از دست بدهند آسیب
خواهند دید ،بنابراین باید با دقت زیاد تعادل را حفظ کرد.
 5وقتی رگها پر از ضد یخ شد جسد به تدریج در
مدت دو هفته سرد میشود تا دمای آن به  -١٩٦سانتیگراد
برسد و به آرامگاه فعال ابدیاش منتقل شود ،یعنی به
صورت سر و ته در محفظهای مخصوص حاوی نیتروژن
مایع و به احتمال زیاد در کنار سه جسد دیگر .جسد همان
جا میماند تا زمانی که بشر به فناوریای که آرزویش

را دارد ،دست یابد.
 6آیا در حیوانات چنین کاری انجام شده؟ اوایل سال
میالدی جاری اعالم شد دانشمندان در ام .آی .تی .آمریکا
توانستهاند مغز خرگوش را منجمد کرده و بعد دوباره آن
را به دمای معمولی برگردانند .آنها کارکرد مغز خرگوش
را پس از گرم شدن تقریبا کامل توصیف کردند و گفتند
به نظر میآید حافظه درازمدت هم حفظ شده است.
 7از این شیوه در آینده میتوان در پیوند اعضا
استفاده کرد که تحولی بزرگ در پزشکی خواهد بود
اما در حال حاضر ،هدف این است که فرد به زندگی
برگردانده شود ،دردی که االن العالج است بعدا درمان
خواهد شد ،فقط کافی است ما را نکشد.
 8برخی دیگر به این فکر می کنند که در آینده این
امکان وجود خواهد داشت که تمام اطالعات موجود را
در مغز بتوان اسکن و دانلود کرد ،از این رو در آینده
علم به قدری پیشرفت کرده که می توان یک بدن نو در
آزمایشگاه تولید کرد یا اینکه اطالعات مغز یک نفر را
در بدن فرد دیگری گذاشت .از این رو برخی فقط سر
را منجمد میکنند نه تمام بدن را.
 9تا به حال این کار در آمریکا و روسیه انجام شده،
برای حدود  ٢٥٠تا  300نفر.
 10طرفداران این کار میگویند هر چه که زمانی
داستانی تخیلی بوده بعدا محقق شده ،این اتفاق هم خواهد
افتاد ،هر چند در آینده دور .برخی دانشمندان اما مرگ را
روی دیگر سکه زندگی میدانند و معتقدند جلوگیری از
مرگ هیچگاه محقق نخواهد شد چرا که با ذات حیات
و ماهیت موجود زنده در تضاد است.
منبعBBC Health :

چـگـونـه سـوگـواری کـنـیـم؟
ما به دنبال هر فقداني سوگواري ميكنيم ،اما اين مسئله بعد از
دست دادن يك عزيز بسيار مهمتر است .ما غالبا براي كسي
كه مدتها ميشناختهايم سوگواري ميكنيم .در ساعات و
روزهاي اوليه به دنبال مرگ يك فاميل يا دوست نزدیک بيشتر
افراددچاربهتوشوكشدهونميتوانندآنچهراکهاتفاقافتاده
باور كنند .اين قضيه حتي در مواردي كه مرگ قابل انتظار هم
بودهممكناستپيشآيد.
وقتيفردسوگواربهطورناگهانيوبدونهيچدليليبهگريه
ميافتد برخي در درك آن دچار مشكل بوده يا احساس شرم
ميکنند .شايد در اين مرحله بهتر باشد از افرادي كه در درك
سوگ مشكل داشته يا سوگوار نيستند اجتناب کرد .هرچند
اجتناب از دیگران به نوبه خود ميتواند در آينده مشكلساز
شود و معموال بهتر است بعد از یکی دو هفته یا کمی بیشتر به
فعاليتهايمعمولبازگشت.
دراينمرحلهديگرانممكناستفكركنندكهفردسوگوار
مدتهايمديديبدونانجامدادنكارينشستهاست.درواقع
فرد سوگوار در حال فكر كردن به عزيز از دست رفته است و
بارها و بارها اوقات خوب و بدي را كه با هم داشتهاند مرور
ميكند .اين یک مرحله آرام ولي اساسي در قبول مرگ عزیز
ازدسترفتهاست.
باگذشتزمان،دردواندوهعميقاوليهبهتدريجكمرنگتر
ميشود .از افسردگي كاسته شده و ميتوان به ساير چيزها فكر

كردوحتيبهآيندهنظرداشت.هرچند،احساسازدستدادن
قسمتيازوجودفردهرگزكامالازبيننميرود.زوجهايبیوه
شده با ديدن زوجهاي دیگر با هم و تصاوير خانوادههای شاد
دررسانهها،دائماتنهاشدنخودرايادآورميشوند.بعدازمدتي
ميتوان دوباره وجود خود را به تمامي حس کرد ،حتي اگرچه
قسمتي از آن از دست رفته است .عليرغم آن حتي سالها بعد
شماممكناستخودرادرحالصحبتكردن،گوييكهعزيز
ازدسترفتههنوزباشماست،بيابيد.
اين مراحل سوگواري غالبا با هم تداخل داشته و به صور
گوناگون در افراد مختلف تظاهر ميكنند .اكثر افرادطي یک
یا دو سال سوگ را پشت سر ميگذارند .مرحله نهايی سوگ
( )Letting–goعزيز از دست رفته و شروع زندگي ديگر
است .افسردگي كامال از بين رفته ،خواب بهتر شده و انرژي
بهحدطبيعيبرميگردد.احساساتجنسيممكناستبراي
مدتي از بين رفته باشند ولي در اين مرحله بازگشته و اين كامال
طبيعيبودهودليليبرايشرمسارينيست.
عليرغم تمام اين ها ،هيچ رويه «استانداردي» براي سوگ
وجود ندارد .ما همه افراد مستقلي هستيم و رويههاي خاص
خودرابرايسوگواریداريم.
به عالوه مردم فرهنگهاي مختلف با مرگ با روشهاي
خاصخودكنارميآيند.طيقرنها،مردمنقاطمختلفجهان
مراسمخاصخودرابرايسوگدرپيشگرفتهاند.

خوابکافیبرایسالمتبدنتوصیهمیشود
برای حفظ سالمت در حد مطلوب توصیه میشود بزرگساالن  18-60ساله
حداقل  7ساعت در شبانهروز بخوابند .با این حال مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماریها گزارش کرده که بیش از دو سوم بزرگساالن آمریکایی این حد
توصیه شده خواب را رعایت نمیکنند .فقدان خواب میتواند خطر مشکالت
متعددی را افزایش دهد از جمله ،پرفشاری خون ،سکته ،بیماریهای قلبی،
چاقی و دیابت نوع .2
مطالعات پیشین حاکی از آن است که تغییرات میکروفلور روده – یعنی جمعیت
میکروب هایی که در دستگاه گوارش زندگی میکنند -با چاقی و دیابت
نوع  2مرتبط است .اینکه فقدان خواب در این رابطه نقش دارد یا خیر هنوز
مشخص نیست.

در برخي جوامع مرگ به عنوان يكي از مراحل سيكل دائم
مرگ و زندگي در نظر گرفته ميشود نه آنكه يك نقطه پايان
باشد .آداب و مراسم سوگواري و عزاداري ميتواند خيلي
عموميونمايشيياخصوصيوآرامباشد.دربعضيفرهنگها
مدت سوگواري ثابت است .احساسات مردم سوگوار در
فرهنگهايمختلفممكناستمشابهبودهوليطرزبيانآنها
خيليمتفاوتاست.
بچه ها ممكن است معني مرگ را تا زماني كه سه یا چهار
سالهنشدهاندمتوجهنشوندوليفقداننزديكانرابههمانشيوه
بزرگساالن احساس ميكنند .آشكار است كه بچهها حتي از
شيرخوارگي سوگواری كرده و دچار آشفتگی و استرس زياد
ميشوند.
اگرچه بچهها نسبت به بزرگساالن تجربه متفاوتي از زمان
دارند و ممكن است از مراحل سوگ خيلي سريع گذر كنند،
در سالهاي ابتدائي مدرسه ،بچهها ممكن است براي مرگ
نزديكان احساس مسئوليت كنند و بنابراين نياز به آرامش و
دلگرمي داشته باشند .نوجوانان ممكن است از ترس افزودن
به غم و اندوه بزرگساالن و اطرافيانشان از سوگ خود سخن
نگويند .وقتي عضوي از خانواده فوت ميكند سوگ كودكان
ونوجوانانونيازآنهابهسوگوارينبايدناديدهگرفتهشود،آنها
بايدبهطورمثالدرمراسمدفنشركتدادهشوند.

بیماریاماس هیچ درمان قطعی نداشته و روشهای درمانی استفادهشده
معموال بر کند کردن روند بیماری ،تسریع روند بهبودی پس از حمالت
اماس و مدیریت عالئم آن تمرکز میکنند .برخی از افراد دچار عالئم
بسیار خفیفی شده و نیاز به درمان ندارند.
درمان حمالت ام .اس.
کورتیکواستروئیدها:مانندپردنیزونومتیلپردنیزولونتزریقی،بهمنظور
کاهش التهاب عصبی تجویز میشوند .از عوارض جانبی این داروها
میتوانبهبیخوابی،افزایشفشارخون،تغییراتخلقوخویواحتباس
مایعات اشاره کرد.
تعویض پالسما (پالسما فرز) :بخش مایع خون شما (پالسما)
برداشتهشده و از سلولهای خونی جدا میشود .سپس سلولهای
خونی با یک محلول پروتئینی (آلبومین) مخلوط شده و به خون
بازگردانده میشوند .درصورتیکه عالئم بیماری بهتازگی در بدن شما
ظاهرشده باشد ،شدت آنها زیاد بوده یا بدن شما پاسخ مناسبی به
استروئید ها ندهد ،از تعویض پالسما استفاده میشود.
روشهای درمانی برای اصالح روند پیشرفت بیماری
تابهحالهیچروشدرمانیبرایکندکردنروندپیشرفتاماسپیشرونده
اولیهمفیدواقعنشدهاست.برایاماسعودکنندهفروکشکننده،روشهای
اصالحی زیادی وجود دارند .روشهای درمانی برای اماس عودکننده
فروکشکننده عبارتاند از:
اینترفرون بتا :این داروها ،ازجمله رایجترین داروهای تجویزشده برای
درماناماسهستند.اینداروهابهزیرپوستیادرونعضالتتزریقشده
و میتوانند تعداد و شدت حمالت بیماری را کاهش دهند.
گالتیرامر استات (کوپاکسون) :این دارو میتواند از حمالت سیستم
ایمنی به غالف میلین جلوگیری کرده و باید در زیر پوست تزریق شود.
دی متیل فومارات (تکفیدرا) :این داروی خوراکی دو بار در روز،
میتواند حمالت را کاهش دهد.
فینگولیمود (گیلنیا) :این داروی خوراکی یک بار در روز ،تعداد حمالت
را کاهش میدهد.
تریفلونومید (آباگیو) :این داروی خوراکی یک بار در روز ،میتواند
تعداد حمالت را کاهش دهد.
ناتالیزوماب(تیسابری):اینداروبهمنظورممانعتازحرکتسلولهای
ایمنی آسیبزا از جریان خون به سمت مغز و نخاع ،طراحیشده
است .این دارو میتواند بهعنوان خط مقدم درمان برای افراد مبتال به
اماس شدید ،و بهعنوان خط دوم درمان برای دیگر افراد استفاده شود.
آلمتوزوماب (لمترادا) :این دارو با هدف قرار دادن نوعی پروتئین
روی سطح سلولهای ایمنی ،آنها را دستخالی کرده و موارد عود
اماس را کاهش میدهد.
میتوزانترون :این داروی تضعیفکننده سیستم ایمنی ،برای قلب مضر
بوده و همچنین در ایجاد سرطان خون نقش دارد .درنتیجه استفاده از
آن برای درمان اماس بسیار محدود است .میتوزانترون معموال تنها
برای درمان موارد شدید و پیشرفت ه اماس مورداستفاده قرار میگیرد.
درمان عالئم و نشانههای ام .اس.
فیزیوتراپی :یک فیزیوتراپیست یا متخصص کاردرمانی میتواند به
شما تمرینات کششی و تقویتی آموزش داده و به شما نشان دهد که
چگونه میتوان با کمک وسایل مخصوص ،کارهای روزانه را آسانتر
انجام داد .فیزیوتراپی به همراه استفاده از وسایل کمکی حرکتی در
موقع نیاز ،میتواند در مدیریت ضعف پا و دیگر مشکالت مربوط به
راه رفتن که معموال در بیماریاماس وجود دارند ،به فرد کمک کنند.
شل کنندههای عضالنی :ممکن است دچار گرفتگیهای دردناک و
غیرقابلکنترلی در در عضالت خود و بهخصوص در عضالت پاها
شوید .شل کنندههای عضالنی مانند باکلوفن (لیورسال) و تیزانیدین
(زانافلکس) میتوانند به شما کمک کنند.
روشهای جایگزین :روشهای جایگزین مانند ورزش ،مدیتیشن،
یوگا ،ماساژ ،رژیم غذایی مناسب ،طب سوزنی ،و تکنیکهای آرامش
بخشی میتوانند سالمت عمومی ذهنی و جسمی را بهبود بخشند ولی
تحقیقات کمی کارایی آنها در مدیریت عالئم اماس را تائید کردهاند.
منبعPain Academy :

منبع:کالجسلطنتیروانپزشکانانگلستان

مطالعات نشان میدهد باکتریهای دستگاه گوارش ریتم شبانهروزی دارند که
ممکن است با کمخوابی مختل شود .اما تاکنون هیچ مطالعهای اثر خواب ناکافی
را بر ترکیب فلور رودهای افراد بررسی نکرده است .لذا
در این مطالعه اثر خواب ناکافی بر ترکیب فلور باکتریایی
روده مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین مطالعات نشان ندادهاند که آیا تغییرات متابولیک
منفی که خطر دیابت نوع  ،2چاقی و اختالل حساسیت
به انسولین را افزایش میدهد و تغییرات میکروفلور روده
و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ( )SCFAبا کمخوابی
مرتبط است یا خیر؟
برای بررسی ارتباط بین کمخوابی ،میکروفلور روده و
تغییرات متابولیک ،محققین  9مرد سالم را با وزن نرمال

وارد مطالعه کردند .نمونه مدفوع در دو نوبت جمعآوری شد :یک روز پس از
خواب کافی (حدود  8ساعت) و دو روز پس از کمبود خواب (حدود  4ساعت
در شبانهروز) .زمان وعدهها و غذای دریافتی میتواند
بر ترکیب باکتریهای گوارشی اثرگذار باشد .بنابراین
در طول مطالعه این دو عامل ثابت نگاه داشته شدند.
نتایج نشان داد کمبود خواب میتواند باکتریهای روده
را تغییر دهد ،به عنوان مثال نسبت  Firmicutesبه
 Bacteriodetesتغییر میکند .عالوه بر این کمبود
خواب سبب کاهش حساسیت به انسولین تا  20درصد
میشود.
نکته عملی :خواب کافی برای سالمت بدن توصیه
میشود.

