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اسکورسیزی  مارتین  »رفتگان«  فیلم  تماشای  آیا  سپید: 
می تواند به شما کمک کند که از پس خیانت های خود 
برآیید؟ آیا تماشای فیلم »ملکه« می تواند شما را به این 
وادارد که در مورد جایگاه خود در جامعه و طبقه خود 
فکر کنید؟ و آیا فیلمی همچون »نامه هایی از ایوجیما« 
اثر کلینت ایست وود به شما چیزی را در مورد جنگ و 
تعارض یاد می دهد؟ طرفداران سینما درمانی می گویند 
که این فیلم ها و دیگر فیلم ها می توانند و خواهند توانست 
نحوه تفکر و نحوه احساس ما را تغیر دهند و درنهایت 
به باال و پایین های زندگی ما بپردازند. شمار فزاینده ای از 
روان درمانگرها به بیماران خود فیلم هایی را تجویز می کنند 
تا با تماشای آن ها بتوانند روان خود را بهتر مورد کاوش 
و بررسی قرار دهند. اگرچه در حال حاضر تنها تعداد 
معدودی از روان درمانگرها تمرکز خود را روی سینما 
درمانی و تجویز فیلم ها قرار داده اند، اما فیلم ها در حال 
تبدیل شدن به یک ابزار مفید برای روان درمانگرها هستند 
که با استفاده از آن ها می توانند به اهداف درمانی خود 

برسند و بر مشکالت درمانی خود فائق آیند.
فیلم  »تجویز  کتاب  نویسنده  سولومون،  گری  دکتر 
درمانی  »سینما  می گوید:  واقعیت درمانی«  و  سینمایی 
فرایند استفاده از فیلم های تلویزیونی و سینمایی برای 
اهداف درمانی یا شفابخشی است.« دکتر سولومون که استاد 
روانشناسی کالج ایالت نوادا است، می گوید: »سینما درمانی 
می تواند روی اکثر افراد به جز افراد مبتالبه اختالل های 
روان پریشی تاثیر مثبت بگذارد.« در حقیقت، دکتر سولومون 
گاهی از اوقات در زندان های مختلف سخنرانی می کند 
تا به زندانی ها یاد دهد که از فیلم ها به عنوان یک روش 
درمانی برای بررسی وضعیت خود استفاده کنند و بفهمند 
که چه چیزی آن ها را به این مخمصه انداخته است و 
درنتیجه از انجام کارهایی خودداری کنند که باعث چنین 
مخمصه هایی می شوند. دکتر سولومون می گوید: »سینما 
 )Self-administered( درمانی یک درمان خود ایفاگرانه
است، به این معنا که فرصتی برای فرد است که به تنهایی 
کار مداخله درمانی را انجام دهد.« او می گوید که باید 
فیلم هایی را برای تماشا انتخاب کنید که موضوعات آن ها 

منعکس کننده مشکل یا وضعیت فعلی شما هستند.

انواع و جنبه های مختلف سینما درمانی
دکتر بریجیت ولز، یکی از روان درمانگرهای ایالت 
کالیفرنیا و نویسنده کتاب »کتاب تمرین سینما درمانی: 

یک راهنمای خودیاری برای استفاده از فیلم ها در جهت 
التیام و رشد« می گوید: »اگرچه انواع و جنبه های مختلفی 
از سینما درمانی وجود دارند، اما یک تعریف واحد از 
سینما درمانی وجود ندارد.« »سینما درمانی پاپ کورنی« 
)Popcorn Cinema Therapy( یکی از انواع مختلف 
سینما درمانی است که شامل تماشای فیلمی است که برای 
تخلیه هیجانی موردنیاز است. دکتر ولز »سینما درمانی 
تحریک کننده« )Evocative Cinema Therapy( را یکی 
دیگر از انواع مختلف سینما درمانی می داند که در این 
نوع از سینما درمانی فرد بر اساس واکنش هایی که به 
شخصیت ها و صحنه های مختلف نشان می دهد، آگاهی 
عمیق تری را در مورد خودش به دست می آورد. دکتر 
ولز می گوید که روش استفاده از این شیوه سینما درمانی 
این گونه است: »ابتدا از شخص موردنظر سوالی در مورد 
وضعیت شخصی اش می پرسم و این را بررسی می کنم که 
فرد در زندگی خود چه موقعیتی را دارد و سپس فیلم هایی 
را به او توصیه می کنم که مناسب وضعیت شخصی و 

موقعیت فرد هستند.«
 Cathartic( دکتر ولز می گوید که سینما درمانی پاالیشی

Cinema Therapy( یکی دیگر از انواع مختلف سینما 
درمانی است که دربرگیرنده خندیدن یا گریه کردن است. 
دکتر ولز می گوید: »اگر این نوع از سینما درمانی را به 
نحو مناسبی برای پیش درآمد یا مرحله ابتدایی روان درمانی 

استفاده کنید با نتایج موثری مواجه می شوید.«
نظر  را در  مثال شخصی  »برای  او توضیح می دهد: 
بگیرید که در میانه افسردگی است. تماشای یک فیلمی 
که اشک این فرد را دربیاورد می تواند سطوح مختلف 

روح و روان فرد را برای ما آشکار سازد.«
دکتر ولز توصیه می کند که به هنگام تماشای فیلم ها 
باحالتی آرام سر جای خود بنشینید و عالوه بر چیزهای 
دیگر به این مهم توجه کنید که چه چیزهایی از فیلم را 
دوست دارید یا دوست ندارد و کدام یک از شخصیت ها 
یا اعمال انجام گرفته در فیلم برای شما جذاب یا غیر 
جذاب هستند. عالوه بر این، او توصیه می کند که به هنگام 
تماشای فیلم از خودتان بپرسید که آیا در فیلم شخصیتی 
وجود دارد که رفتارهای موردعالقه شما را دارا باشد. 
اگر جواب این سوال ها را روی کاغذ بنویسید به درمان 

خود کمک بهتری خواهید کرد.

فیلم درمانی خودتان را خلق کنید
انستیتوی فیلم شیکاگو )CIMI( به افرادی که به دنبال 
درمانی برای افسردگی و دیگر بیماری های روان پزشکی 
وخیم خود شامل اسکیزوفرنی هستند کمک می کند تا 
فیلم های خودشان را بنویسند، تولید و کارگردانی کنند.

جوشوآ فلندرز، مدیر اجرایی این موسسه می گوید: 
»ما با بیمارانی کار می کنیم که عالقه شخصی به ساختن 
یک فیلم یا نوشتن یک فیلم نامه دارند و این افراد قبال با 
روان درمانگرهایی کارکرده اند.« او می گوید: »ما به عنوان یک 
مشاور یا این بیماران و روان درمانگرها کار می کنیم تا به آن ها 
در ویرایش نوشته ها و بهبود صحنه های تمرینی شان کمک 
کنیم.« آقای فلندرز توضیح می دهد: »فرایند فیلم سازی میزان 
مشخصی از درمان، سازمان دهی و نظم را فراهم می آورد که 
افراد مبتالبه بیماری های روان شناختی به آن ها نیاز دارند. 
عالوه بر این، فرایند فیلم سازی به روان درمانگرها کمک 
می کند که تعارض های موجود در زندگی بیماران خود را 
دریابند.« به تعبیری، ساخت یک فیلم یا خلق یک فیلم نامه 
به روان درمانگر کمک می کند که جهان را از دید بیمار خود 
ببیند. آقای فلندرز می گوید که درگذشته افرادی را دیده 
است که توانسته اند با استفاده از این نوع از سینما درمانی به 
موفقیت های بزرگی در بهبود سالمت روانی خود دست یابند.

درمان مکمل
باوجوداین، دکتر بروس اسکاالرو، یکی از روان پزشک ها 
و روان کاوهای ایالت مریلند و یکی از روسای انجمن 
مطالعه روانکاوانه فیلم هشدار می دهد که بیماران نباید 
جلسه درمانی خود را به دلیل تماشای فیلم یا تئاتر لغو 
از  بعضی  به  بیماران  »عالقه خاص  می گوید:  او  کنند. 
فیلم ها و کتاب ها می تواند سرنخی را در مورد تعارض 
موجود در زندگی این بیماران نشان دهد.« به گفته او، 
باشد،  آشنا  مختلف  فیلم های  با  روان درمانگر  یک  اگر 
می تواند با بررسی دیدگاه بیمار نسبت به فیلم ها بینش و 
درک عمیق تری از مسائل و تالش های شخصی بیمار به 
دست آورد. دکتر اسکاالرو می گوید: »من از این عقیده 
حمایت نمی کنم که سینما درمانی یا فیلم درمانی یک ابزار 
درمانی اصلی است، بلکه به نظر من فیلم درمانی مانند 
هنر درمانی و موسیقی درمانی می تواند به عنوان یک ابزار 

جانبی در درمان سالمت روانی مفید باشد.« 
 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی
WebMD :منبع

تحقیقات تازه نشان می دهد، مواد مغذی موجود در گوشت و تخم مرغ 
موسوم به »کولین« در تالقی با باکتری های روده، موجب افزایش 
احتمال لختگی خون بیشتر می شود. محققان دریافتند زمانی که به 1۸ 
شرکت کننده سالم مکمل کولین داده شد، تولید ماده شیمیایی موسوم به 
TMAO )تری متیل آمین N-اکسید( در آنها افزایش یافت. در مقابل، 
تمایل سلول های خون به لخته شدن نیز افزایش یافت. اما محققان 
 TMAO .دریافتند مصرف آسپرین ممکن است این خطر را کاهش دهد
زمانی تولید می شود که باکتری های روده، کولین و برخی مواد دیگر را 
هضم می کنند. در مطالعات قبلی ارتباط بین میزان باالتر TMAO در 
خون با افزایش خطر لخته شدن خون، حمله قلبی و سکته مشخص 
شده بود. این یافته ها برای اولین بار نشان می دهد کولین موجب افزایش 
تولید TMAO در روده انسان شده که منجر به احتمال بیشتر چسبندگی 

پالکت های خون به یکدیگر می شوند.
اما عمدتا در  یافت می شود؛  از غذاها  کولین در طیف وسیعی 
محصوالت حیوانی نظیر زرده تخم مرغ، گوشت گوساله و مرغ وجود 
دارد. در این مطالعه، محققان به 1۸ فرد بزرگسال سالم به مدت 2 ماه مکمل 
کولین دادند. 10 نفر از این افراد گوشت خوار و ۸ نفر گیاه خوار بودند. 
مکمل ها حاوی حدود ۴۵0 میلی گرم کولین در روز بود که تقریبا معادل 
یک یا سه تخم مرغ است. این مطالعه نشان داد در طول یک ماه، مکمل ها 
به طور میانگین موجب افزایش میزان TMAO تا 10 برابر شد. آزمایش 
نمونه خون آنها نشان داد که پالکت های خونشان بسیار در معرض لختگی 
قرار داشت. نیازی نیست که همه گیاهخوار باشیم؛ اما بهتر است بیشتر 
غذاهای گیاهی خورده و مصرف زرده تخم مرغ، گوشت و سایر غذاهای 
سرشار از کولین را محدود کرده و از رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از 
روغن زیتون، سبزیجات و ماهی است، استفاده کنیم. این گروه دریافته اند 

که ترکیبات موجود در روغن زیتون، مانع از تشکیل TMAO می شود.
Reuters :منبع

گروهی از متخصصان چینی یک سیستم جدید طراحی کردند که در 
هنگام نیاز بیماران قندی به انسولین، با استفاده از یک نرم افزار گوشی 

هوشمند سلول های آن ها را تحریک می کند تا انسولین تولید کنند.
این سیستم جدید فناوری های ارتباطی را با دو فناوری درمان 
مبتنی بر سلول و اپتوژنتیک ادغام کرده است. محققان به منظور 
استفاده از این فناوری، سلول هایی را با استفاده از نوعی پروتئین 
حساس به نور که قابلیت تولید انسولین در زمان دریافت پرتوهای 
نوری را دارد، بهینه سازی می کنند. سپس این سلول ها و منبع نور 
درون یک غالف زیستی قرار گرفته و زیر پوست شخص مبتال به 
دیابت ایمپلنت می شود. در این سیستم عملکرد منبع نور توسط یک 
برنامه موبایل که روی گوشی هوشمند نصب شده، کنترل می شود. 

برای این منظور از یک جعبه کنترل استفاده می شود که دربرگیرنده 
مدارات الکترومغناطیسی برای فعال کردن منبع نور است. عالوه بر 
این به منظور اندازه گیری قند خون از یک دستگاه اندازه گیری مجهز 
به فناوری بلوتوث استفاده می شود که اطالعات را برای برنامه موبایل 

ارسال می کند. محققان عملکرد 
این سیستم را روی موش های 
مبتال به دیابت آزمایش کردند 
و این سیستم توانست به مدت 
1۵ روز انسولین موردنیاز آن ها 
را تامین کند و بدون هرگونه 
عوارض جانبی قند خون آن ها 

را به میزان عادی برساند.
Gizmag :منبع

کولین و افزایش  لخته شدن خون

تحـریـک تـرشـح انسـولیـن
سپید: بر اساس ادعای یک مطالعه جدید،  بـا کمک نرم افزارتلفن همـراه

ممکن است حذف غذا های پرنمک همیشه 
برای سالمت قلب شما مفید نباشد.

به گفته پژوهشگر ارشد لین مور، سالمت 
بلند مدت قلب شرکت کنندگان در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه حاکی 
از هیچ برتری در افرادی که رژیم غذایی 

کم نمک داشتند، نبود.
مور که استاد دانشکده پزشکی دانشگاه 
بوستون است، می افزاید: »به طور کلی افرادی 
که رژیم غذایی با سدیم )نمک( پایین مصرف 
کرده بودند در طول 20 یا 30 سال آینده، 
مزیتی را به ویژه در زمینه فشار خون یا 
خطر ابتال به بیماری های قلبی نشان ندادند.«

از سوی دیگر، این افراد زمانی که مصرف 
پتاسیم خود را از افزایش دادند از سالمتی بیشتری برخوردار 
شدند. مور و همکارانش دریافتند این ماده معدنی از دو 

طریق به سالمت قلب کمک می کند.
مصرف مقدار باالتر پتاسیم، ارتباطی قوی با کاهش فشار 
خون و کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی داشت. این 

روند در مورد منیزیم هم صدق می کند.
اما قبل از اینکه شروع به مصرف نمک کنید، این را در 
نظر بگیرید که انجمن قلب آمریکا که از طرفداران اولیه 
رژیم های غذایی کم سدیم است، اعتبار این مطالعه را 
زیر سوال برده و اعالم کرد به توصیه برای محدود کردن 

مصرف نمک ادامه می دهد.
به گفته این انجمن، کارآزمایی های بالینی با طراحی 
مناسب، حاکی از رابطه مستقیم بین سدیم و فشار خون بودند.
 2300 از  بیش  روزانه  مصرف  آمریکا  قلب  انجمن 
سدیم را  میلی گرم - حدودا یک قاشق چای خوری – 
پیشنهاد نمی کند و محدوده ایده آل مصرف سدیم برای 

اغلب افراد بالغ، کمتر از 1۵00 میلی گرم در روز است.
تحقیقات مور نشان می دهد، آمریکایی ها با مصرف 
حدود 3000 تا 3۵00 میلی گرم سدیم در روز سالم می مانند؛ 
به خصوص اگر آنها پتاسیم و منیزیم نیز به اندازه کافی 

مصرف کنند.

مور گفت برای آمریکایی ها با مصرف متوسط 
اما تقریبا همه  سدیم مشکلی پیش نمی آید، 
آمریکایی ها نیاز به افزایش مصرف پتاسیم دارند.
غذاهای غنی از پتاسیم شامل سبزی های 
برگ دار سبز، سیب زمینی، لوبیا، کدو، ماست، 

ماهی سالمون، آووکادو، قارچ و موز است.
مطالعات جدیدی که در ماه مه گذشته منتشر 
شد نشان داد، محدود کردن نمک در رژیم غذایی 
به کمتر از 3000 میلی گرم در روز خطر ابتال به 

بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
داده های  بررسی  براساس  مور  یافته های 
بیش از 2600 مرد و زن شرکت کننده صورت 

گرفته است.
شرکت کنندگان در شروع مطالعه دارای فشار 
خون طبیعی بودند. اما احتمال ابتال به فشار خون 
باال در طول 16 سال بعد در افرادی که روزانه کمتر از 
2۵00 میلی گرم سدیم مصرف می کردند، بیشتر از کسانی 

بود که میزان سدیم بیشتری مصرف کرده بودند.
محققان همچنین دریافتند افرادی که پتاسیم، کلسیم و 
منیزیم بیشتری دریافت کردند، دارای فشار خون پایین تری 

در بلند مدت بودند.
البته به نظر می رسد میزان مصرف سدیم در این مطالعه 

به دقت اندازه گیری نشده است. 
 ترجمه: آزاده اسدی
Healthday :منبع

آیـا یک رژیـم غذایی کم نمک، همیشـه سـالـم اسـت؟ 

از تشخیص تا درمان با هنر هفتم

به گفته محققان دانشگاه آکسفورد، مصرف 
یک کاسه میوه در روز خطر ابتال به دیابت 
را تا 12 درصد کاهش می دهد.  همچنین در 
افراد دیابتی، مصرف میوه تازه بیش از سه روز 
در هفته با کاهش 1۷ درصدی خطر مرگ و  میر 
مرتبط است. یافته ها نشان داد مصرف میوه 
بروز  کاهش  موجب  دیابتی  افراد  توسط 
عوارض ناشی از دیابت شامل بیماری های 
قلبی، کلیوی، چشمی و نوروپاتی از 13 تا 
2۸ درصد می شود. در این مطالعه، محققان 
حدود ۵00 هزار فرد را در چین ارزیابی 
کردند و دریافتند خطر ابتال به دیابت طی ۵ 
سال در افرادی که افزایش مصرف میوه تازه 
داشتند، حدود 0/2 درصد کاهش یافته بود.
مصرف بیشتر میوه تازه در افراد دیابتی، 
منجر به کاهش خطر مرگ و میر تا 1/9 درصد 
در طول ۵ سال و همچنین کاهش خطر 

مشکالت قلبی عروقی می شود.
WebMD :منبع

قنـد کمتر،  میـوه بیشتر

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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