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زندگی سالم

افسردگی حوالی یائسگی

یائســگی توقــف دائمــی
قاعدگی است که منجر به از
مطب
دســت رفتن رشــد فولیکول
دکتر سمیه ادایی
تخمدان میشود .وقتی فرد
متخصص زنان
یائســه تلقی میشــود کــه از
آخریــن قاعدگی  12ســیکل
گذشته باشد .قبل از یائسگی دوران انتقال یائسگی یا ماقبل
یائســگی قرار دارد که با عالئم زیر همراه اســت( :میانگین
سنی دوره گذر از یائسگی 47.5سال است)
بینظمــی قاعدگــی /قاعدگی طوالنی مدت و شــدید
همــراه با دورههایی از عــدم قاعدگی /کاهش باروری/
عالئم عروقی _عصبی مثل گر گرفتگی /بیخوابی
اگرچــه اکثــر زنــان در معــرض یائســگی بــدون مشــکل
روانپزشــکی هســتند ،اما حــدود 20درصــد در دورههایی از
یائسگی افسردگی را تجربه میکنند.
مطالعات خلقی در دوران یائسگی نشان میدهد ،عموماً
خطــر افســردگی در طــول دوره حوالــی یائســگی افزایــش
مییابــد و بــا کاهــش خطــر در ســالهای پس از یائســگی
همراه اســت .قویتریــن عامل پیشبییکننده افســردگی
در یائســگی ،ســابقه افســردگی و اختالالت خلقی افسرده
در ارتبــاط بــا نوســانات هورمونــی در دوره بــاروری اســت.
تحقیقات نشان داده اســت که هورمونهای تولید مثل در
طول یائســگی بــه تغییرات خلقی مانند افســردگی کمک
میکنند .ســطوح باالتر تستوســترون ممکن اســت به طور
مستقیم به عالئم افسردگی در دوران گذر از یائسگی منجر
شود .افسردگی در حوالی یائسگی احتماالً به علت کاهش
سطح استروژن و نوسان آن است .هورمونهای استروئیدی
ماننــد اســتروژن ،بــا اســتفاده از مکانیزمهــای مختلف در
سیســتم عصبی مرکزی ( )CNSعمل میکننــد .بهعنوان
مثال ،آنها سنتز انتقال دهندههای عصبی ،بیان گیرندهها
و نفوذپذیری غشا را تحریک میکنند .اگر چه مکانیزمهای
دقیــق هنوز ناشــناختهاند ،اما تنظیم مقادیر ســروتونین و
نوراپی نفرین ممکن است تغییر کند چون سطوح استروژن
تغییر میکند و بنابراین باعث افسردگی میشود .از آنجا که
استروژن عملکردهای سروتونین و نوراپی نفرین را تسهیل
میکند ،کاهش غلظتهای استروژن ممکن است به نوبه
خود باعث کاهش سطح این هورمونها شود.
اختالالت خلقی مربوط به یائسگی ممکن است به دالیل
زیر باشد:
شرایطروحییااجتماعیوگرایششخصیتیبهافسردگیتغییــرات هورمونــی کــه عامــل مهمــی در افســردگی تلقــیمیشود.کما اینکه ب ه دلیل تغییرات هورمونی قبل از قاعدگی
و بعد از زایمان اختالالت خلقــی در برخی از زنان بروز مییابد
و اختــاف شــیوع افســردگی در زنان و مــردان بعــد از بلوغ که
تغییراتهورمونیرخمیدهدقابلتوجهاست.بههمیندلیل
افسردگیدردورانگذرازیائسگیبیشتربعدازیائسگیاستهر
چندکهسطحهورمونهابعدازیائسگیپایینتراست.
#عوامل استرس زای زندگی:
عدم حمایت اجتماعی /بیکاری /یائسگی بهدنبال
جراحی /وضعیت سالمت عمومی مختل
ســطح ســواد پایین با افزایش ریسک افســردگی در دورانماقبلیائسگیارتباطدارد.
در بررســی و تشخیص افسردگی حوالی یائسگی همکاری
نزدیک متخصصان زنان و روانپزشــکان الزم است.چرا که
برخی عالئم یائسگی طبیعی و افسردگی با هم همپوشانی
دارند مثل:
کــم انــرژی بــودن /اختــال در تمرکــز /اختــاالت
خواب /تغییرات وزن
داروهــای مورد اســتفاده بــرای درمان افســردگی در دوران
حوالی یائســگی شامل داروهای ضد افســردگی و هورمون
درمانی است.
برای افســردگی ماژور ،داروهای ضد افســردگی اســتاندارد
درمانهــای اولیه هســتند مثــل مهارکنندههــای باز جذب
انتخابی سروتونین (. )SSRIs
بــرای افســردگی خفیــف ،درمــان جایگزینــی هورمــون به
تنهایی ممکن است مناسب باشد.

ایــن هفتــه قرار بــود فاطمه با کمــی کاموا ،بادکنک و چســب چــوب یک توپ
کاموایی درست کند تا بعد آن را به مدرسه ببرد .تصورم این بود که اگر چسب
چــوب بخــرم ،دیگر ماجرا حل اســت چرا کــه از قبل بادکنک و کامــوا در خانه
داشــتیم .اما وقتی عصر جمعه بســاط کاردســتی را پهن کردیم متوجه شــدم
که کامواها پیش از این توسط دخترها برای کار دیگری مصرف شده و کاموای
چندانــی در خانه نداریم .البته خوشــبختانه از گوشــه و کنار کمد اســباببازی
دخترها کمی کاموا پیدا شد .فاطمه هم همان میزان کاموا را در چسب چوب
رقیق شده زد و روی بادکنک چسباند .تا بعد از یکی دو روز که کامواها خشک
شــد ،بادکنــک را بترکانــد و از الی کاموا خارج کند تا یک تــوپ توخالی از کاموا
داشــته باشــد .بعد از انجام کاردستی فکر کردم ،شــاید بیش از خود فعالیت،
داســتانی که ســر کاموا پیش آمــد ،برای دخترهــا آموزنده بود .تــا پیش از این
چندین بار از دخترها خواســته بودم که بدون هماهنگی با من ســر کشــوها در
اتــاق خــواب ما نرونــد و خب هر بار آنها مثل دیگر بچههای همســن و ســال
خودشــان ،شــاکی شــده بودند که چــرا نبایــد بروند؟ فکــر میکنــم اتفاقی که
ایــن بــار افتاد ،برایشــان این موضوع را تا حدی روشــن کرد که اســتفاده بدون
هماهنگی از وسایل میتواند چنین مسائلی را بهدنبال داشته باشد.
البتــه جــدای از داســتان کامــوا در عصر جمعــه ،در طول هفته هــم مریم با
یک ســؤال حســابی من را به زحمــت انداخت! مریم پرســید «مامان ،قابل
نــداره یعنی چی؟» اول ازش پرســیدم کجا شــنیدی؟ گفت آقــای مغازهدار
گفــت .کمــی فکر کــردم که چه طــور برایش توضیــح دهم .با کمــی ِمن ِمن
شــروع کردم که «قابلــی نداره ،برای برخی بیشــتر نشــانهای از مؤدب بودن
اســت ،آقای مغازه دار هم خواســته این طوری نشــان دهد که به ما احترام
میگــذاره »..مریــم که دید بیــش از حد دارم شــمرده حــرف میزنم ،گفت
«خب برای چی میگه؟ مگه یه جور دیگه نمیشــه مؤدب بودن خودش رو
نشــون بده ،مثالً بگه ســام! یــا وقتی یک چیزی از ما میخــواد ،لطفاً یادش
نــره ».از مثالهــای مریــم خنــدهام گرفته بــود .مثالهایش مــواردی بود که
مادرانه
در مهــد و در خانــه بهعنوان نشــانههای ادب به او گفته شــده بــود .دیدم اگر
نرگس عزیزی
بخواهــم موضــوع تعارف را توضیــح بدهم ،به احتمال زیــاد فقط به گیجی
بیشــتر مریم دامن خواهد زد .برای همین حــرف مریم را تأیید کردم و گفتم
درست میگی ،برای مؤدب بودن راههای بهتری هم هست .مریم که تأیید من را دید ،دیگر سؤالی نپرسید .اما راستش
بعــد از آن فکر کردم شــاید اصالً برداشــت مریم درســتتر باشــد ،آخــر وقتی مغازهداری حاضر نیســت بــه وقت ورود
مشتری ادب خرج کرده و سالم کند ،دیگر تعارف کردن در زمان حساب چه جایی دارد؟

مامان قابلی نداره
یعنی چی؟

آن قدر با تندی و هیجان فنجان شــیرقهوهاش را هم زد که چند قطره از آن ُشــره کرد
روی دیواره بیرونی لیوان.
 حاال چه خبر شده این قدر آشفتهای؟روای 
تها
ی
ی
 نمیفهمم این معلمها چرا این طور شدهاند؟ اصالً حرف آدم را نمیفهمند.کرو
 مگر چی میگفتی که نمیفهمند؟انپزش
ک
ســاره میدانست که دوستش حدیث از جلسه مدرســه پسرش میآید و بخوبی پیدا
بود که این طوفان از آن جلسه بلند شده .ولی به نظر نمیرسید آرام کردن حدیث به
این راحتیها باشد.
 مدام میگویند که بچهها همه چیز را یاد میگیرند و الزم نیســت خیلی ب ه بچه هافشار بیاوریم .انگار من میگویم بهشان فشار بیاوریم .من؟ بگویم به پسر خودم فشار
بیاوریم؟ واقعاً که! مگر میشود؟
و بدون آن که حواســش باشــد ،زیرلبی به غرغر ادامه داد و باز بدون اینکه حواســش
باشد ،یک قلپ بزرگ از شیرقهوه داغ را باال رفت که باز بیشتر به همش ریخت.
 آی سوختم! این چقدر داغ بود! این چه وضعش است؟ نمیگویند آدم میسوزد؟ســاره از یــک طرف خنــدهاش میگرفــت و از طرف دیگر کالفه شــده بــود که حدیث
نمیتوانســت بخش مربــوط به خودش را در ماجرا ببیند؛ نــه در ماجرای با معلمها
و اینکه چی بهشان گفته بود که آنها آن جواب را به او داده بودند و عصبانیاش کرده
بودند و نه در ماجرای سر کشیدن شیرقهوه داغ که میبایست داغ میبود و این او بود
که بیهوا آن را سر کشیده بود .شروع کرد با شالش حدیث را باد زدن .حس میکرد به
معنای واقعی کلمه ،از درون و بیرون ،بدنی و روانی داغ کرده و بعید به نظر میرسید
که در این اوضاع و احوال بتواند حرف منطقیای بزند یا بشنود.
 خیلی خب! نمیخواهد خودت را بسوزانی .این را بگذار کنار (و لیوان داغ را گذاشتکمی دور از دســتش) .یک دقیقه بنشــین .نفس تازه کن .وقت هســت ،مینشــینیم
حسابی باهم گپ میزنیم .میخواهی بگویم یک آب خنک برایت بیاورند؟
و منتظر جواب حدیث نماند و رفت از پیشخوان کافه یک بطری آب معدنی گرفت و آورد.
 آخــر تــو نمــی دانی من چی میکشــم .این آرش اصــاً حالیاش نیســت .االن اولدبستان است ،اگر خوب یاد نگیرد ،بعداًچی میشود؟ حواسش پی همه چیز هست،
اال درس و مشقش .اینها هم که این طور!
سکانسهای دیده نشده
و اشکهایش جاری شد .ساره میدانست حاال وقت حرف زدن نیست .گرچه او هم ،شاید
فرنوش صفویفر
مثــل معلمهای مدرســه ،علت این اصرار و تقالی بیش از انــدازه حدیث را برای پیگیری
روانپزشک
درس پسرش نمیفهمید ،آن قدر با او سابقه دوستی داشت که اینها را در او ببیند و بتواند
صبر کند تا اول آرام شود و بعد توضیح بیشتر از او بخواهد یا راهحلی به او پیشنهاد بدهد.
در واقع ســابقه دوســتی آنها تقریباً از همان ســنی شــروع شــده بود که هر دو همســن االن آرش ،پســر حدیث بودند و باهم همســایه و
هممدرسهای بودند .دستهایش را روی دست لرزان و یخکرده حدیث گذاشت و آرام نوازشش کرد و سعی کرد ذهنش را از خاطرات
حال االن دوستش را درک کند .و هیچ نگفت.
کودکیهایشان دور نگه دارد تا بتواند ِ
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