
اسکیزوفرنی یک اختالل مغزی شدید بوده و سبب 
می شود افراد واقعیات را به طور غیرطبیعی تفسیر 
کنند. اسکیزوفرنی ممکن است منجر به توهم، هذیان 
و اختالل در تفکر و رفتار شود. اسکیزوفرنی به عدم 
تعادل احساس و تفکر اشاره دارد. اسکیزوفرنی یک 

بیماری مزمن بوده و نیاز به درمان مادام العمر دارد.
 نشانهها

در مردان، عالئم اسکیزوفرنی معموال در اوایل 
تا اواسط دهه 20 زندگی شروع می شود. در زنان، 
عالئم به طور معمول در اواخر دهه 20 شروع 
می شود. بروز اسکیزوفرنی در کودکان غیرمعمول 
و در افراد باالتر از 45 سال نادر است. اسکیزوفرنی 
شامل طیف وسیعی از مشکالت شناختی، رفتاری 
یا احساسی است. عالئم و نشانه ها ممکن است 
متفاوت اما منعکس کننده اختالل در توانایی و 

عملکرد است. عالئم اسکیزوفرنی عبارتند از:
• هذیان. هذیان باورهای اشتباهی است که 
مبتنی بر واقعیت نیستند. برای مثال، تصور می کنید 
که شما مورد آسیب یا آزار قرار می گیرید. منظور از 
انجام حرکات یا نظرات خاصی شما هستید. شما 
انسان مشهوری هستید. شخصی عاشق شما است 
یا عملکرد بدن شما مختل شده است. از بین 5 فرد 

مبتال به اسکیزوفرنی 4 نفر به هذیان مبتال می شوند.
• توهم. در این حالت فرد مسائلی را می بیند 
یا می شنود که وجود ندارند. توهم می تواند در هر 
یک از حواس رخ دهد اما شنیدن صدا شایع ترین 

نوع توهم است.
و  شده  مختل  موثر  ارتباط  آشفته.  تفکر   •
پاسخ گویی به سواالت می تواند تا حدودی یا کامال 
نامربوط باشد. به ندرت، ممکن است بیمار در هنگام 
صحبت کردن کلمات بی معنی را در کنار یکدیگر 
قرار دهد. این حالت گاهی ساالد کلمات نامیده 

می شود.
• رفتارهای حرکتی غیرطبیعی و آشفته. این 
رفتارها می تواند شامل جنب و جوش بی فایده و 

بیش از حد باشد.
• عالئم منفی. این امر به کاهش توانایی یا فقدان 
توانایی برای عملکرد طبیعی داللت دارد. به عنوان 
مثال، فرد بی احساس به نظر می رسد، ارتباط چشمی 
برقرار نمی کند، حاالت صورت فرد تغییر نمی کند، 
به صورت یکنواخت صحبت می کند یا در هنگام 
صحبت کردن از تکان دادن طبیعی دست ها یا سر 
استفاده نمی کند. همچنین ممکن است توانایی فرد 
برای برنامه ریزی یا انجام فعالیت ها کاهش یابد. مثال 
ممکن است میزان صحبت کردن کاهش یابد و فرد 
از بهداشت شخصی غفلت ورزد یا عالقه خود را 
نسبت به کارهای روزمره از دست داده و از نظر 

اجتماعی گوشه گیر شود.
نشانه های بیماری در نوجوانان

مشابه  نوجوانان  در  اسکیزوفرنی  عالئم 
بزرگساالن است اما تشخیص بیماری در این گروه 
سنی دشوارتر است. این امر ممکن است به این دلیل 
باشد که برخی عالئم اولیه اسکیزوفرنی در دوران 
تکامل نوجوانان معمول است. این عالئم عبارتند از:

• افت عملکرد مدرسه
• اختالل در خواب

• تحریک پذیری یا افسردگی
• کاهش انگیزه

• عالئم اسکیزوفرنی می تواند در نوجوانان برخالف 
بزرگساالن شامل موارد ذیل باشد:

• هذیان کمتر رخ می دهد.
• توهم بصری بیشتر رخ می دهد.

 علت
اما  ناشناخته است  بروز اسکیزوفرنی  علت 
محققان معتقدند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و 

محیطی در بروز این اختالل نقش دارند.
مانند  مغز  شیمیایی  مواد  برخی  در  اختالل 
نوروترنسمیترهای دوپامین و گلوتامات، ممکن 
باشد.  داشته  نقش  اسکیزوفرنی  بروز  در  است 
در  تفاوت هایی  وجود  دهنده  نشان  مطالعات 

ساختار مغزی و سیستم اعصاب مرکزی افراد مبتال 
به اسکیزوفرنی است. در حالیکه محققان در مورد 
اهمیت این تغییرات مطمئن نیستند، این شواهد نشان 

می دهد که اسکیزوفرنی یک اختالل مغزی است.
عواملخطر

مشخص  اسکیزوفرنی  دقیق  علت  اگرچه 
نیست، به نظر می رسد برخی عوامل سبب افزایش 
خطر ابتال یا پیشرفت بیماری می شوند. این عوامل 

عبارتند از:
• سابقه خانوادگی ابتال به اسکیزوفرنی

قرار گرفتن در معرض ویروس ها، سموم یا   •
سوءتغذیه در رحم مادر به خصوص در سه ماهه اول 

و دوم بارداری
• افزایش فعالیت سیستم ایمنی به علت التهاب یا 

بیماری های خودایمنی
• سن باالی پدر

• استفاده از روانگردان ها در سنین نوجوانی و جوانی.
عوارض

در صورت عدم درمان، اسکیزوفرنی می تواند 
منجر به بروز مشکالت عاطفی، رفتاری و سالمتی 
شدید و همچنین مشکالت مالی و حقوقی شود. 
عوارضی که مرتبط با اسکیزوفرنی هستند عبارتند از:

• خودکشی

• هر نوع آسیب رساندن به خود
• اضطراب و ترس

• افسردگی
• مصرف الکل و مواد مخدر

• فقر
• بی خانمانی

• درگیری های خانوادگی
• ناتوانی در اشتغال یا تحصیل

• انزوای اجتماعی
• مشکالت سالمت مانند مشکالتی که با مصرف 
داروهای آنتی سایکوتیک، سیگار کشیدن و شیوه 

زندگی نادرست مرتبط هستند.
• قربانی رفتارهای خشونت آمیز شدن

حالت  این  اگرچه  پرخاشگرایانه.  رفتارهای   •
غیرمعمول بوده و به طور کلی با عدم درمان بیماری، 
مصرف مواد مخدر یا داشتن سابقه خشونت مرتبط 

است.
آنچهشمامیتوانیدانجامدهید
لیستی از موارد ذیل را آماده کنید:

• هر نوع عالئمی که فرد بیمار تجربه می کند.
• اطالعات شخصی مهم مانند هرگونه استرس یا 

تغییراتی که اخیرا در زندگی فرد وجود داشته است.
• داروها، ویتامین ها، گیاهان و سایر مکمل هایی که 

فرد دریافت می کند و دوز مصرفی هریک از مکمل ها
• سواالتی که می خواهید از پزشک بپرسید.

چهانتظاریازپزشکداشتهباشید
سواالتی که احتماال پزشک از شما خواهد پرسید 

عبارتند از:
• عالئمی که فرد بیمار تجربه می کند، چیست و شما 

چه زمانی متوجه وجود این عالئم شدید؟
• این عالئم به صورت مستمر وجود دارد یا گاه به گاه 

ایجاد می شوند؟
• آیا بیمار در مورد خودکشی صحبت می کند؟

• آیا بیمار به طور منظم غذا می خورد، سر کار یا 
مدرسه می رود، به طور منظم حمام می کند؟

• آیا بیمار به بیماری های دیگری مبتال است؟
• در حال حاضر بیمار از چه داروهایی استفاده 

می کند؟
چهزمانیبهپزشکمراجعهکنیم؟

افراد مبتال به اسکیزوفرنی اغلب فاقد این آگاهی 
هستند که مشکالت آنها از یک بیماری روانی منشا 
می گیرد و نیاز به مراقبت های پزشکی دارد. بنابراین 

غالباً از خانواده یا دوستان طلب کمک نمی کنند.
ادامه دارد...
Your Doctor :منبع

 سمیرا شیرمحمدی 
دکتری تخصصی روانشناسی

به طور کلی می توان گفت در میان خردساالن ترس های زیادی 
متداول است. رایج ترین ترس های کودکان عبارتند از ترس از 
و  حیوانات  هیوال،  و  روح  طوفان،  تاریکی،  تنهایی،  غریبه ها، 
در  که  کودکانی  از  بسیاری  از جدایی. حتی  ترس  و  حشرات، 
محیطی شاد و امن بزرگ می شوند نیز ترس هایی دارند. کودکان 
2 تا ۶ ساله بطور متوسط چهار یا پنج ترس دارند. اما بتدریج 
از میزان و شدت ترس های آنها کم می شود. از طرفی ترس های 
کودکان بسیار متنوع است، به گونه ای که ممکن است کودکی از 
دیدن یک سگ بترسد اما کودک دیگری که هم سن اوست، این 

ترس را نداشته باشد. 
بعضی ترس ها در برخی سنین کودکی متداول ترند. مثال ترس 
مرتب  به طور  را  آنها  کودک  که  بستگانی  حتی  و  غریبه ها  از 
نمی بینند، از حدود سنین شش یا هفت ماهگی تا قسمت قابل 
توجهی از سال دوم زندگی کودک، ترس از مخلوقات خیالی در 
2 سالگی، ترس از تاریکی در 4 سالگی، ترس از غریبه ها بین 
۶ تا ۹ ساله ها و ترس های اجتماعی و ترس از شکست در بین 

کودکان بزرگتر رایج هستند. 
ترس های کودکان عمدتا موقتی هستند، و حدودا نیمی از آنها 

ظرف »سه ماه« برطرف می شوند. 
کودکان غالبا به دنبال ترسیدن، ساکت و گوشه گیر می شوند 

و برخی نیز با ناامیدی به والدین خود می چسبند. 
برخی از دالیل اینگونه ترس ها عبارتند از:

تجارب محدود خردساالن، اطالعات ناقص و پراکنده آنان 
و تصورات و نظریات نادرست آنها در مورد دنیا. از طرفی قوه 
تجسم روشن پیش دبستانی ها نیز در ترس آنان از تاریکی، مخلوقات 
عجیب، هیوال، و جن ها نقش دارند. گاهی تجربه ای خاص موجب 
ترس شدید کودک می شود. مانند دیدن یک حیوان برای اولین 

بار، یا تماشای برنامه ای ترسناک از تلویزیون.
فراموش نکنید که رفتار والدین در شکل گیری ترس در کودکان 
مؤثر است. مثال پدر یا مادری که بدون توجه به حضور کودک، 
هنگام مشاجره، تهدید به جدایی و متارکه کند، یا مادری که به 
باز هم شلوغ  خردسال شلوغ خود هنگام خرید، می گوید اگر 
کنی، تو را همین جا رها می کنم، چنین رفتارهایی می تواند باعث 
شکل گیری ترس در کودک شود. کودکان همچنین بدلیل توجه 
زیاد به نحوه واکنش نشان دادن والدین شان در برابر محرک هایی 
چون حشرات، تاریکی و ... آن برخورد را یاد می گیرند. مثال اگر 
مادری با دیدن ک سوسک در آشپزخانه جیغ بکشد، احتماال فرزند 
خردسالش نیز که این رفتار مادر را دیده، از سوسک خواهد ترسید. 
گاهی نیز ترس های کودکان از طریق شرطی شدن اتفاق می افتد. 
مثال همزمان شدن حضور پزشک، درد و آمپول می تواند ترس از 

بیمارستان و پزشک را در کودک ایجاد کند.
والدین چطور برخورد کنند؟

کودکان معموال ترس های اولیه خود را پشت سر می گذرانند و 
فقط موارد معدودی از این ترس ها، شکل اختالل به خود می گیرد 
و نیاز به بررسی و درمان بالینی دارد. در اکثر موارد حمایت و 
دلگرمی دادن آرام والدین برای غلبه کودک بر ترس هایش کافی 
است. درک کردن کودک بسیار مهم است. هرگز به فرزند خردسال 
خود نگویید، »اینکه ترس نداره« یا تو »نباید بترسی«، به کودک 
خردسال خود بگویید می توانم درک کنم که تو ترسیده ای، اما 
با هم سعی می کنیم این ترس را از بین ببریم، پس آرام باش و 

برایم در مورد ترست حرف بزن. 
پدر و مادرها نباید فرزندشان را بابت ترس هایش مسخره یا 
در حضور دیگران خجالت زده کنند . مجبور کردن بچه ها برای 
باعث  کار  این  دارد،  سویی  تأثیرات  نیز  ترس هایشان  بر  غلبه 
می شود کودک از روی اجبار ترسش را بروز ندهد اما این به 
این معنا نیست که دیگر ترسی ندارد. والدین باید به ترس های 
فرزندشان احترام بگذارند و پیش از هر کمکی به آنها فرصت 
وجود  نیز  گاهی  کنند .  عادت  اطرافشان  محیط  به  که  بدهند 
یک الگوی هم سن و سال می تواند به کودک در غلبه کردن بر 
ترس هایش کمک کند، مثال کودکی که از یک عروسک خاص 
می ترسد را با کودک همسن خودش، که به راحتی و بدون هیچ 
ترسی با آن عروسک بازی می کند، روبرو کنید تا او این صحنه 
را ببیند، »تأکید می کنم فقط مشاهده کند« قرار نیست کودکتان 
را مقایسه کنید، یا سرکوفت بزنید که ببین دوستت نمی ترسد، اما 
تو خیلی ترسویی، یادتان باشد که این رفتار غلط نه تنها ترس 
کودک را نمی کاهد بلکه اضطرابش را افزوده و عزت نفس او 

را با تحقیر شدن خدشه دار می کند.

خردساالنچهترسهاییدارند؟
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 محمدحسین نجفی 
متخصص قلب و عروق

آپنه خواب یک بیماری شناخته شده است که در آن فرد 
ممکن است دچار مکث در تنفس پنج تا 30 بار در هر 
ساعت یا بیشتر، در طول خواب شود. در وقفه تنفسی، 
فرد برای با دهان نفس کشیدن از خواب بیدار می شود. 
در نتیجه آپنه خواب مانع یک خواب آرام شده و ممکن 
است با فشار خون باال، آریتمی، سکته مغزی و نارسایی 

قلبی همراه باشد.
شواهدی بر رابطه بین آپنه خواب و فشار خون باال و 
نیز بیماری های قلبی عروقی وجود دارد که به طور کلی 

بسیار قوی بوده و مردم واقعا نیاز به دانستن آنها دارند.
یک پنجم بزرگساالن از حداقل آپنه خفیف خواب 
رنج می برند و مردان بیشتر از زنان به آن مبتال هستند. در 
رایج ترین نوع آپنه انسدادی خواب، وزن در قسمت باالی 
قفسه سینه و گردن منجر به انسداد جریان هوا می شود. 
)نوع دیگری از آپنه خواب به نام آپنه مرکزی به مراتب 

شیوع کمتری دارد(.
آپنه انسدادی خواب )OSA( با چاقی همراه است 
که آن هم یک عامل خطر عمده برای بیماری قلبی و 

سکته محسوب می شود. عالوه بر چاقی کمک کننده به 
آپنه خواب، محرومیت از خواب یا کم خوابی ناشی از 
آپنه خواب می تواند، در یک چرخه ناسالم در حال انجام، 

منجر به چاقی بیشتر شود.
در OSA راه های هوایی فوقانی بسته می شود، زیرا 
ماهیچه هایی که آن را باز نگه می دارند، وزن خود را از 
دست می دهند. در نتیجه هر بار که راه هوایی بسته می شود، 

یک مکث در تنفس به وجود می آید.
 )CSA( نوع دیگری از آپنه خواب، آپنه خواب مرکزی
است که به مراتب شیوع کمتری دارد. در CSA مغز به 
طور منظم به دیافراگم، سیگنال های انقباض و گستردگی 
 CSA را ارسال نمی کند. خروپف های محدودکننده ای با

وجود دارد که با سکته مغزی ساقه مغز در ارتباط است. 
دلیل آن ضربانات تنفسی است که به ساقه مغز وارد می آید.
افراد مبتال به آپنه خواب ممکن است در طول روز 
خسته تر باشند و در نتیجه مستعد ابتال به حوادث و یا به 

خواب رفتن نابجا هستند.
درمان مناسب آپنه خواب چیست؟

یکی از درمان های آپنه خواب دستگاه CPAP است که 
شامل پوشیدن ماسک به هنگام خواب است. این دستگاه 
فشار هوا را در راه های تنفسی طوری نگه می دارد که آنها به 
سمت پایین نزدیک نشوند. بعضی از بیماران، واکنش های 
بدی به ماسک می دهند، اما طراحی آنها به طور قابل توجهی 
تکامل یافته و پیدا کردن نمونه مناسب را آسانتر ساخته اند.
در یک مطالعه خواب، پزشکان مکث را در تنفس برای 
تعیین اینکه آیا بیمار مبتال به آپنه خواب خفیف است یا 
نه، شمارش نموده اند، که پنج تا 15 دوره در هر ساعت 
آپنه خواب در حد متوسط و 15 تا30 دوره در هر ساعت 
آپنه خواب شدید تعریف شده است. این بدین معنی است 

که بیش از 30 بار در هر ساعت رخ می دهد.
با آپنه خواب، خواب فرد به سمت دوره های زمانی 
کوتاه کشیده می شود که در آن تنفس قطع شده و دیگر 

هیچ صدایی شنیده نمی شود.

آیاآپنهخوابنشاندهندهبیماریقلبیاست؟

ظرف سه سال گذشته، از سپتامبر 2014، هشت کودک 
در دنیا متولد شده اند که مادر آنها بعد از پیوند رحمی 

توانایی بچه دار شدن شان را بازیابی کرده بودند.
ناباروری های رحمی، نوعی از ناباروری های زنان است 
که تا مدتی پیش درمان و راه حلی برای آنها وجود نداشته 
باشد. آمارها نشان می دهد که بیش از 200 هزار خانم 
در سراسر اروپا به ناباروری های رحمی مبتال هستند. 
اولین پیوند با استفاده از یک رحم اهدایی در سال 2000 
در عربستان انجام پذیرفت اما مدتی بعد از آن پزشکان 
ناچار به برداشتن آن شدند. در 2011، پیوندی دیگری 

در ترکیه صورت گرفت که فرد اهدا کننده دچار مرگ 
ناموفق  باروری  مغزی شده بود و فرد گیرنده چندین 
داشت. تا این که باالخره در 2011 یک پیوند دیگر در 
آکادمی Sahlgrenska صورت گرفت که فرد گیرنده 
توانست در سال 2014 اولین فرزند را به دنیا بیاورد و 
که  زنانی  در  نیز  دیگری  تولدهای  تاکنون  زمان  آن  از 
متحمل پیوند رحمی شده اند ثبت شده است. وقتی اولین 
نوزاد بدین ترتیب به دنیا آمد، توجه زیادی را در سطح 
جهانی به خود جلب کرد اما اینک با تولد نوزادان هفتم 
و هشتم این موفقیت دیگر سر و صدای قبل را ندارد 

و چیز عجیبی محسوب نمی شود. حتی یکی از مادرانی 
که پیش از این به لطف پیوند رحمی اولین فرزندش را 
به دنیا آورده بود اینک برای بار دوم باردار شده است.

در حال حاضر، پیوندهای رحمی به عنوان یک حوزه 

در حال رشد محققین را برآن داشته که به دنبال یافتن 
راهی برای بهبود این روش ها باشند.در پروژه ای جدید، 
محققین در دانشگاه گوتنبرگ روی جراحی هایی فوکوس 
کرده اند که به کمک روبات ها صورت می گیرد. هدف 
از کمک گرفتن از این ربات ها مدیریت کردن آسانتر 
چالش های جراحی هایی است که درون لگن و پیرامون 
روده بزرگ انجام می گیرد. تکنولوژی پایه مورد استفاده 
در این روش با آن چه در مورد جراحی سرطان سرویکس 
انجام می گیرد یکسان است. به کمک این ربات ها، جراحی 

سریع تر اتفاق افتاده و بیمار نیز زودتر به خانه باز می گردد.
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تولـدهشـتنـوزادبعدازپیـوندرحـم

اسکیزوفرنی، عالیم و نشانه ها )1(

خاص  اسکن های  کمک  با  محققان 
استخوانی در بیش از یک هزار فرد مسن 
دریافتند در آنهایی که دیابت نوع دو دارند 
استخوان ها ضعیف و شکننده می شوند 
و این تغییر در استحکام استخوان ها را 
استاندارد  با کمک روش های  نمی توان 

سنجش تراکم استخوان کشف کرد.
این کاهش تراکم استخوان در افراد 
ریسک  می تواند  دیابت  به  مبتال  مسن 
دهد.  افزایش  را  آنها  در  شکستگی 
شکستگی های لگن یکی از پرعارضه ترین 
خطراتی است که احتمال بروز آن در افراد 
مبتال به استئوپروز و پوکی استخوان بیشتر 
می شود. این شکستگی ها نه تنها مخارج 
زیادی را به فرد و خانواده او و سیستم 
بهداشتی کشور وارد می کنند بلکه احتمال 
معلولیت و حتی خطر مرگ بعد از آن 

هم زیاد است.
محققان می گویند در افراد مسن مبتال 
به دیابت حتی در آنان که در آزمایش های 
سنجش تراکم استخوان رایج استحکام 
استخوان طبیعی گزارش می شود خطر 
شکستگی لگن 50-40 درصد بیش از 

دیگر افراد است.
Your Doctor :منبع
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