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خانم ترسی بورچارد، مدیر پروژه Beyond Blue که یک 
جامعه آنالین برای افراد مبتالبه افسردگی و اضطراب مزمن 
است می گوید که هفت هفته پیش خسته و افسرده از خواب 
بلند شدم و این حالتی بود که در یک سال گذشته پس از بر 
خواستن از خواب به من دست می داد. قبل از آنکه از رخت 
خواب بلند شوم افکار منفی همچون »تو خیلی تنبل هستی«، 
»نمی تونی یک شغل واقعی داشته باشی« و »به ندرت می 
تونی سه جمله رو سر هم کنی« به سراغ من می آمدند. تنها 
کاری که در چنین روزها می توانستم انجام دهم این بود که 
سری به وبالگ های مختلف بزنم، اما پس از خواندن چند 
پاراگراف احساس دراز کشیدن به من دست می داد و مجبور 

بودم دراز بکشم.
ازآنجایی که برای ماه ها خواب خوب نداشتم و همیشه 
احساس خستگی می کردم، این فرض به سراغم آمد که خستگی 
و مشکالت من در تمرکز می توانند صرفاً نشانه ای از افسردگی 
مزمن من باشند. اما در حقیقت چیزی بیشتر از افسردگی در 
من جریان داشت. همان روز پزشک جدیدم پشت تلفن به من 
گفت: »تیروئید شما هورمون تیروئید کافی تولید نمی کند.« او 
گفت: »تیروئید اولین چیزی است که ما باید روی آن کارکنیم، 
از  بسیاری  پایین شما می تواند روی  تیروئید  چون سطوح 
چیزها تأثیر بگذارد و می تواند باعث احساس خستگی بسیار 

و افسردگی در شما شود.«
کاربردی  طب  تخصصش  که  من  جدید  پزشک  این 
»Functional Medicine« بود از من خواست تا چندین 
بار آزمایش خون بدهم تا بتواند تشخیص جامع خود را ارائه دهد.

نشانه های یک اختالل تیروئید چیست؟
تیروئید یک غده پروانه ای شکل در جلوی گردن است که 
تولید هورمون هایی را می کند که نحوه استفاده بدن از انرژی 
و چیزهای بسیار دیگری همچون دمای بدن و وزن بدن را 
کنترل می کنند. وقتی که تیروئید شما کم کار باشد، ممکن است 
تفکر  یبوست،  افزایش وزن،  نشانه هایی همچون خستگی، 
مبهم، فشارخون پایین، نفخ، افسردگی و واکنش غیرعادی با 
سرعت پایین را تجربه کنید. وقتی که تیروئید شما پرکار باشد 
عالئمی همچون اضطراب، بی خوابی، کاهش وزن، اسهال، 

افزایش ضربان قلب و فشارخون باال را خواهید داشت.

سطوح تیروئید چه نقشی در اختالل های 
خلق وخویی ایفا می کنند؟

خانم ترسی بورچارد می گوید که نکته جالب در مورد 
من این است که از هشت سال پیش تاکنون، یعنی از وقتی که 
هیپوفیز  غده  در  را  تومور  یک  من  درون ریز  غدد  پزشک 
اما پس  معاینه می کنم.  را  تیروئید خودم  یافت سطوح  من 
تجویز  را  آن ها  پزشک جدیدم  که  جامعی  آزمایش های  از 
پایین  کرد دریافتم که سطوح هورمون های T3 و T4 من 
هستند. به عقیده انجمن تیروئید آمریکا، بیش از 12 درصد 
از جمعیت آمریکا دچار یک بیماری تیروئیدی خواهند شد. 
تخمین زده می شود که امروزه 20 میلیون آمریکایی مبتالبه 
یکی از اشکال بیماری تیروئید هستند، اما 60 درصد از این 
افراد از بیماری خودآگاهی ندارند. بسیاری از این افراد روزی 
به پزشک عمومی یا روان پزشک خود مراجعه خواهند کرد 
و از وجود عالئمی همچون افسردگی، اضطراب، خستگی، 
بی خوابی و تفکر مبهم به او خواهند گفت. پس از مراجعه به 
پزشک یا روان پزشک خود ممکن است که پزشک با بررسی 
عالئم او دریابد که فرد مبتالبه افسردگی اساسی، اضطراب 
عمومی یا اختالل دوقطبی شده است. درنتیجه، پزشک مجبور 
می شود که داروهای ضدافسردگی، داروهای آرامش بخش و 
تسکین دهنده را برای او تجویز کند. این داروها می توانند به 

کاهش بعضی از عالئم کمک کنند، اما بیماری اساسی بدون 
درمان باقی می ماند.

خانم دانا ترنتیتی که مادر یک کودک دوساله است در سال 
2006 پس ازآنکه اولین کودک خود را به دنیا آورد مبتالبه 
کم کاری تیروئید شناخته شد. خستگی او را به ستوه آورده بود. 
این امکان برایش وجود نداشت که از وزن ناشی از بارداری 
خالص شود. موهای او شروع به ریختن کرد و دچار سنگ 
کلیه شد. یک متخصص غدد درون ریز او را درمان کرد و 
او توانست دوباره باردار شود. اما هورمون محرک تیروئید 
)Thyroid Stimulating Hormone;TSH( فراتر از سطح 

نرمال برای بارداری رفت و او مجبور به سقط جنین شد.
در سال 2012 او وبالگ HypothyroidMom را راه اندازی 
کرد تا به دیگران در مورد بیماری تیروئید آموزش دهد. او در 
 Hypothyroid وبالگ خود نوشته است: »مأموریت وبالگ
Mom روشن است—تا آگاهی را افزایش دهد.« فدراسیون 
بین المللی تیروئید تخمین زده است که در سرتاسر جهان بیش 
از 300 میلیون نفر )اکثراً خانم ها( وجود دارند که یک نقص 
تیروئیدی دارند، اما بیش از نیمی از آن ها از مشکل خودآگاهی 
ندارند.« در این وبالگ خود خانم ترنتیتی به چندین تحقیق 
اشاره می کند که اختالل دوقطبی، افسردگی و بیماری تیروئید 
را مرتبط می دانند. او می گوید که استفاده از لیتیوم در درمان 

اختالل دوقطبی باعث مشکالتی می شود، چون خود این دارو 
می تواند باعث اختالل های تیروئیدی شود. باوجوداین، شماری 
از تحقیق ها به پیوند میان اختالل دوقطبی و بیماری تیروئید 
حتی در افراد استفاده نکننده از لیتیوم اشاره می کنند. عالوه 
بر این، در بعضی از تحقیق ها به پیوند میان انواع مختلف 
اختالل های خلق وخویی و بیماری تیروئید اشاره شده است. 
تحقیق هایی که خانم ترنتیتی در وبالگ خود بیان داشته است 

شامل موارد زیر هستند:
 Biological بر اساس یک تحقیق چاپ شده در ژورنال 
Psychiatry تعداد پادتن های تیروئید هاشیموتو در بیماران 
کنترل  با گروه  مقایسه  در  دوقطبی  اختالل  مبتالبه  سرپایی 

بسیار بیشتر بود.
 Biological Psychiatry در یک تحقیق دیگر که در ژورنال 
به چاپ رسیده است محققان دو قولوهای مبتالبه اختالل 
دوقطبی را با دوقلوهای سالم مقایسه کردند و دریافتند که 
تیروئیدیت خود ایمنی نه تنها با خود اختالل دوقطبی در ارتباط 
است، بلکه با آسیب پذیری ژنتیکی فرد به اختالل دوقطبی نیز 

در ارتباط است.
 در ژورنال BMC Psychiatry تحقیقی به چاپ رسید که 
بر اساس نتایج آن افراد مبتالبه بیماری هاشیموتو افسردگی، 
اختالل های اضطراب عمومی، ترس اجتماعی و اختالل های 

خواب بیشتری از خود نشان دادند.
برای بعضی از افراد درمان مشکل تیروئید مشخص است 
و با استفاده از درمان فرد می تواند سریع باعث تسکین عالئم 
خود شود. اما در مورد خانم بورچارد باید گفت که مشکل 
تیروئید او پیچیده بود، چون او برای درمان اختالل دوقطبی 
خود لیتیوم مصرف می کرد و در غده هیپوفیز خود یک تومور 
داشت. به طورکلی، یک تیروئید کم کار می تواند باعث احساس 
افسردگی، خستگی و تفکرات مبهم شود و یک تیروئید پرکار 
می تواند باعث اضطراب و بی خوابی شود. و اگر فرد عالئم 
متفاوت مربوط به کم کاری و پرکاری تیروئید را داشته باشد، 
احتماالً عالئمی شبیه به عالئم اختالل دوقطبی دارد. در پایان 
باید گفت که اگر از افسردگی، اضطراب یا هر دو رنج می برید 

تیروئید خود را معاینه کنید. 
   مصطفی صداقت رستمی
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طبق گزارش جدید محققان، ایاالت متحده در طول 50 سال گذشته 
شاهد کمترین میزان کاهش در نرخ مرگ و میر کودکان در بین 
کشورهای ثروتمند بوده است. محققان بیمارستان جان هاپکینز 
مریلند، نرخ مرگ و میر کودکان را از سال 1961 تا 2010 در ایاالت 
متحده و 19 کشور دیگر با شرایط مشابه اقتصادی از جمله کانادا، 

استرالیا، آلمان، ایتالیا و سوئیس بررسی کردند.
در تمام این کشورها، کاهش میزان نرخ مرگ و میر در بین کودکان 
ثبت شده بود. اما در روند کاهش در آمریکا در مقایسه با سایر 
کشورها ُکندترین بود و حتی از دهه 19۸0 نسبت به سایر 19 کشور 
باالتر بوده است. در طول 50 سال مطالعه، روند آهسته کاهش در نرخ 
مرگ و میر کودکان در آمریکا منجر به مرگ بیش از 600 هزار کودک 
بیشتر شده است. در تمام کشورها، حدود 90 درصد مرگ و میر 
کودکان در بین نوزادان و کودکان 15 تا 19 سال اتفاق افتاده است. در 
آخرین مطالعه )2001- 2010( نوزادان در ایاالت متحده در مقایسه 
با سایر همتاهایشان در سایر کشورهای ثروتمند ۷6 درصد بیشتر و 

کودکان 1 تا 19 سال، 5 درصد بیشتر فوت کردند.
دالیل اصلی مرگ نوزادان در طول دهه اخیر، تولد زودهنگام 
و سندروم مرگ ناگهانی نوزاد بود. در مقایسه با نوزادان سایر 
کشورهای تحت مطالعه، کودکان آمریکایی سه برابر بیشتر به دلیل 
تولد زودهنگام و بیش از دو برابر به خاطر سندروم مرگ ناگهانی 
نوزاد جانشان را از دست می دهند. دو دلیل اصلی مرگ در بین 
نوجوانان 15 تا 19 سال، تصادفات جاده ای و خشونت ناشی از 
اسلحه است. طبق گزارشات، نوجوانان آمریکایی در مقایسه با 
نوجوانان سایر کشورهای ثروتمند، دو برابر بیشتر به دلیل تصادفات 

جاده ای و ۸2 برابر بیشتر به دلیل خشونت ناشی از اسلحه می میرند.
 healthday

نرخ مرگ ومیر کودکان آمریکایی 
باالتر از سایر کشورهای ثروتمند

آیا افسردگی یا اضطراب دارید؟

مطالعه جدید نشان می دهد کودکانی که مادرشان در اوایل 
بارداری استامینوفن مصرف کرده است در معرض ریسک 

باال تاخیر در به حرف آمدن قرار دارند.
محققان دریافتند زمانیکه مادران باردار در طول سه 
ماهه اول بارداری قرص های ُمسکن مصرف کرده باشند، 
دخترشان بیشتر با احتمال دیر به حرف آمدن در سن 2.5 
سالگی مواجه است. اما چنین رابطه ای در مورد کودکان 

پسر مشاهده نشد.
طبق گفته محققان، تاخیر در به حرف آمدن کودک بدین 
معناست که کودک کمتر از 50 کلمه در صحبت هایش 

استفاده می کند.
به گفته محققان، داروی استامینوفن باید با احتیاط و 
تنها در صورت ضرورت مصرف شود. استامینوفن تسکین 
دهنده تب و درد در طول بارداری است. چراکه مصرف 
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی از جمله آسپرین، 
آخر  ماه های  در  ناپروکسن، بخصوص  و  ایبوپروفن، 

بارداری، با خطراتی همراه است.
شانا سوآن، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی 
آیکان نیویورک، در این باره می گوید: »در حال حاضر 

هیچ گزینه مناسبی به جای استامینوفن نیست.«
مطالعه اخیر نشان داده است زنانی که بیش از یک ماه 
در طول بارداری شان استامینوفن مصرف کرده باشند، 
کودک شان در معرض ریسک باال ابتال به اختالل بیش 

فعالی قرار دارند.
محققان معتقدند احتماال این دارو ُمسکن با هورمون های 

حائز اهمیت در رشد مغز جنین تداخل می یابند.
به گفته سوآن، »استامینوفن به لحاظ هورمونی فعال 
است و همین مسئله می تواند توضیح دهنده علت بروز 
خطر تاخیر به حرف آمدن در دختران باشد. هر نوع تاثیر 
هورمونی ممکن است به شیوه ای متفاوت بر دختران و 

پسران تاثیر گذارد.«
این یافته ها مبتنی بر مطالعه ۷54 زن سوئدی بود که در 
مطالعه بلندمدت سالمت در طول سه ماهه اول بارداری 
شان ثبت نام کرده بودند. در مجموع 59 درصد این زنان 

از زمان باردارشدن شان استامینوفن مصرف کرده بودند.

میزان پیشرفت زبانی و کالمی کودکان این زنان در 
سن 30 ماهگی ارزیابی شد. حدود 4 درصد دختران و 13 
درصد پسران با تاخیر در حرف زدن تشخیص داده شدند.

مطالعه نشان داد ریسک تاخیر به حرف آمدن در بین 
دختران همراه با افزایش مصرف استامینوفن مادر در دوره 

بارداری مرتبط بود.
به گفته محققان، اگر مادری در سه ماهه اول بارداری 
بیش از شش قرص مصرف کرده باشد، خطر به تاخیر 

افتادن حرف زدن دخترش حدود شش برابر بیشتر است.
 MedicalXpress

ارتباط مصرف استامینوفن در بارداری و تاخیر در حرف زدن کودک
تاثیر منفی یک داروی 
مسکن بر باروری مردان

خبــر

متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه جدید 
دریافتند مصرف یک نوع مسکن رایج، تاثیر منفی 
بر قدرت باروری مردان دارد. در این بررسی 
مشخص شد مسکن ایبوپروفن، تاثیر منفی بر 
تولید هورمون هایی دارد که سالمت باروری 
مردان را تحت تاثیر قرار می  دهند. متخصصان 
دانمارکی اظهار داشتند: نگرانی اصلی در مورد 
قدرت باروری مردانی است که از این داوری 
مسکن برای مدت زمان طوالنی مصرف کرده اند. 
در حالیکه در مطالعات پیشین بر تاثیر قرار گرفتن 
جنین در معرض مسکن ایبوپروفن و مضرات آن 
تاکید شده اما اطالعاتی کافی در مورد تاثیرات 
بالقوه آن بر مردان بزرگسال وجود ندارد. آنها 
در این بررسی آزمایش هایی روی 31 مرد 1۸ تا 
35 ساله انجام داده و از آنان درخواست کرده اند 
برای مدت شش هفته روزانه 600 میلی گرم 
معادل سه قرص از این داور مصرف کنند در 
حالیکه برای گروهی دیگر یک شبه دارو تجویز 
شد. متخصصان دریافتند مصرف روزانه قرص 
ترشح  تنظیمات  می شود  موجب  ایبوپروفن 
تستوسترون مختل شود که این امر به سالمت 

باروری مردان آسیب می زند.
 WebMd
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نتایج یک بررسی نشان می دهد تنها یک دهم از مردم انگلیس 
می دانند که مصرف مواد الکلی عامل ابتال به سرطان است.

مرکز تحقیقات سرطان انگلیس اعالم کرد: غفلت گسترده از 
نقش مواد الکلی به عنوان ماده ای سرطانزا بسیار نگران کننده است 

و این عدم آگاهی به بهای از دست رفتن جان مردم تمام می شود.
این عدم اطالع رسانی و ناآگاهی از تاثیر مصرف مواد الکلی در 
بروز سرطان به رغم وجود شواهدی است که در سال های اخیر در 

رابطه با نقش این مواد به عنوان عامل سرطان زا بدست آمده  است.
بررسی ها نشان می دهد مواد الکلی عامل بروز هفت نوع سرطان 
پستان، کبد و روده بزرگ، راست روده، اوروفارینکس )بخش میانی 
گلو(، حنجره و مری است. همچنین شواهدی هم وجود دارد مبنی 
بر اینکه مصرف مواد الکلی عامل بروز سرطان پوست، پروستات 
و پانکراس است هر چند این موارد هنوز به صورت قطعی تایید 
نشده  است. یکی از متخصصان مرکز سرطان انگلیس گفت: مواد 
الکلی عامل اصلی سرطان است اما این تحقیق آماری نشان می دهد 
اکثریت مردم انگلیس از این ارتباط آگاهی ندارند و این بی اطالعی 

به  است.  کننده  نگران  مردم 
گفته کارشناسان مواد الکلی 
خطرزای  فاکتور  بزرگترین 
مرگ و میر میان افراد 15 تا 49 
ساله در انگلیس و پنجمین 
تمامی  میان  مرگ  عامل 

گروه های سنی است.
 Guardian

نـاآگـاهـی انگلیـسی هـا   
از سرطـان زا بـودن مـواد الکلی
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