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زندگی سالم

مصرف داروهای
ضد افسردگی در بارداری

اختــاالت افســردگی و
اختــاالت اضطرابــی
مطب
حــدود  10تــا  15درصــد
دکتر سمیه ادایی
از زنــان بــاردار را مبتــا
متخصص زنان
میکنــد و میتواند اثرات
زیــان آور کوتــاه مــدت و
بلنــد مــدت بر مادر ،کــودک و خانواده داشــته باشــد.
اگرچــه بیمــاران مبتــا به بیمــاری خفیف و متوســط
ممکن است به روان درمانگری پاسخ دهند ،بیماران
مبتال به فرمهای شدیدتر (بهعنوان مثال افراد دارای
افکار خودکشــی یا روانپریشی) ،سندرومهای مزمن یا
بیماریهــای عودکننــده اغلب نیاز به درمــان دارویی
دارنــد .جهــت تصمیمگیــری بــه تجویــز داروهــای
ضــد افســردگی بــرای بیمــاران بــاردار ،پزشــکان باید
تأثیــر منفــی خلق و خــوی درمــان نشــده و اختالالت
اضطرابی را در بارداران نسبت به عوارض جانبی ضد
افســردگیها بســنجند .گرچه خطر آســیب نــوزادان و
کودکانی که طی بارداری مادرانشان از مهارکنندههای
بازجذب انتخابی سروتونین ()SSRIsمانند فلوکستین
وســرترالین و مهارکنندههــای بازجــذب ســروتونین
و نوراپینفریــن ()SNRIماننــد ونالفاکســین اســتفاده
کردهانــد کــم وغیرواقعی به نظــر میرســد ،اما خطر
بالقوه ناشــی از نبــود اطالعات با کیفیت بــاال در مورد
تأثیر این داروها وجــود دارد .پیچیدگی مدیریت زنان
بــاردار مبتال بــه اختالالت خلقــی و اضطــراب نیاز به
تالشهای هماهنگ در میان روانپزشــکان ،پزشــکان
مراقبتهــای اولیه ،متخصصان زنــان و متخصصان
اطفــال دارد .اســتفاده مــادر از SSRIهــا و SNRIها در
دوران بــارداری حدود  8درصد تخمین زده میشــود
 SSRIsو  SNRIداروهــای خــط اول و دوم درمان برای
اختالالت افســردگی و اضطراب و همچنین اختالالت
دیگــر ماننــد اختــال وسواســی -اجبــاری و اختــال
استرس پس از سانحه است.
براســاس اطالعات محــدود ،به نظر نمیرســد قرار
گرفتــن در معــرض بازدارنــده انتخابــی ســروتونین
( )SSRIروی رشــد نــوزادان تأثیــر بگــذارد .دریــک
مطالعــه آینده نگر در ســن  12ماهگــی تفاوت قابل
توجهی بین قد و اندازه دور سر و وزن کودکان در سه
گــروه مادرانــی که افســرده بودند و بــا  SSRIsدرمان
شــده بودنــد و مادرانــی کــه افســرده بــوده و درمان
دارویی نگرفته بودند و مادرانی که نه افسرده بودند
و نه درمان دارویی گرفته بودند ،مشاهده نشد.
مصــرف SSRIsها در بارداری ممکن اســت تأثیرات
جزئــی در مهارتهــای حرکتــی کــودکان داشــته
باشــد که البتــه نتایــج متناقضی در بیــن مطالعات
مختلف مشــاهده میشود .مثالً دربرخی مطالعات
ضعــف خفیــف مهارتهــای حرکتــی در کــودکان
بیشــتر بــا شــدت افســردگی مــادران مرتبــط بــود
وبــه مصــرف داروهای ضــد افســردگی در بــارداری
ارتباطــی نداشــت .نتایــج تحقیقات مختلف نشــان
میدهــد مصــرف  SSRIsو  SNRIطــی بــارداری بــا
اختالالت عمده شــناختی درکودکان مرتبط نیســت
مثــاً دریــک مطالعــه قــدرت کــودکان 19ماهــه در
درســت کردن یــک تصویر مورد ارزیابــی قرار گرفت
که بیــن کــودکان در معرض مصــرف SSRIs SNRI
دربــارداری و کــودکان عادی تفاوتی مشــاهده نشــد.
مصــرف  SSRIsدر بــارداری ممکن اســت اختالالت
اندکــی درمهارتهــای کالمی کــودکان ایجاد کند که
درمطالعــات مختلف نتایج متناقضی در برداشــته
اســت وشــدت افســردگی مادر بــر اختــاالت کالمی
مؤثر اســت .قرار گرفتن در معرض  SSRIدربارداری
بهنظر نمیرســد با کاهش عملکــرد کلی فکری ،که
معمــوالً بــا اندازهگیری فاکتــور هوش کــودک ()IQ
ارزیابی میشود ،مرتبط باشد.

از چنــد وقــت پیش کــه کتابهای «مــن و بابــام» را برای دخترهــا خریدم،
ارتبــاط بچههــا با کتاب وارد ســطح دیگری شــد .تا قبل از آن من و همســرم
بــرای بچههــا کتــاب میخواندیم ،فعالیتــی که تبدیــل به بخشــی از زندگی
روزمره ما شده بود .در کنار آن و بعد از خواندن بیست باره بعضی کتابها،
دخترهــا کــه متــن آن کتابها را حفظ شــده بودنــد ،آنها را برداشــته و برای
خــود کتابها را مــرور میکردند و برخی قســمتها را از حفظ میگفتند .اما
کتابهای من و بابام در شرایط خاصی وارد دنیای دخترها شد .ما مشغول
اسبابکشــی بودیــم و چنــدان فرصتــی بــرای خواندن کتــاب نداشــتیم .در
نتیجه اولین مواجهه دخترها با آن مجموعه بدون واســطه ما بود .خودشان
کتابها را در دســت میگرفتند و از روی تصاویر داســتانها را پی میگرفتند.
زمانــی بــه خودم آمدم و دیــدم همانطور که دارم وســایل آشــپزخانه را در
خانــه جدید میچینم ،دخترها بدون صدا گوشــهای نشســتهاند و با کتابها
ســرگرم شــدهاند و در این بین نه من را صدا میکنند و نه اعتراضی دارند که
حوصلهشان سر رفته و ...از آن زمان به بعد این چند کتاب شدند محبوب دل
من .نه فقط برای اینکه ورق زدن آن و خواندن داستانهایشــان لذتبخش
است ،برای اینکه کمک دست من هستند و برای من زمان میخرند .از بعد
از ایــن تجربه ،حاال در کتابفروشــیها چشــمم بهدنبال کتابهــای تصویری
یا کمیک اســتریپ اســت .چرا که میبینم که این ســبک کتابهــا میتوانند
به قدر سیدی کارتون و برنامههای کودک تلویزیون بچهها را سرگرم کنند و
در عین حال بسیاری از مشکالت آنها را ندارند.
ایــن هفتــه بــا دخترهــا فعالیتــی را انجام دادیــم کــه از دید آنهــا چیزی از
جادو کم نداشــت اما خب از دید ما آدم بزرگها اتفاق ســادهای بر مبنای
واکنشهــای شــیمیایی بــود! روز شــنبه با کمی عجلــه و بیدقتــی از مغازه
کنار خانه ،ســه تا شــیر نایلونی خریدم و دقت نکردم که تاریخ روی آنها را
چــک کنم .فــردای آن بود که نگاهم به تاریخ روی شــیرها افتاد و فهمیدم
تاریخ انقضای آنها یکشنبه است و زمان زیادی برای مصرف آنها نمانده.
مادرانه
خالصــه دخترها را صدا کردم و با ســادهترین شــکل ممکــن و به مدد چند
نرگس عزیزی
قاشــق ســرکه ،با همدیگر پنیر درست کردیم .وقتی ســرکه را داخل شیر در
حال جوشــیدن ریختم و شــیر برید ،چهره بچهها دیدنی بود! چشمهایشان
برق میزد و دهانشــان باز مانده بود .البته باید اعتراف کنم که هرچه بخش درســت کردن پنیر برایشــان جذاب بود،
طعم آن به ذائقهشــان خوش نیامد! اما به هر صورت که تجربه خوبی بود ،بویژه که بعدتر دیدم در زمان صحبت با
یکی از دوستانشان ،داشتند ماجرای درست کردن پنیر را با آب و تاب فراوانی تعریف میکردند.

وقتی قصهها
برای من زمان خریدند!

در که باز شد و مهدی وارد شد ،سیل داد و فریاد و ناسزا را روی سرش ریخت:
«تا این وقت شب کجا بودی؟ نگفتی من دلم هزار راه میرود؟ موبایلت را چرا
جواب نمیدهی؟ اصالً درک و فهم نداری! »...مهدی ،گرچه تا حدودی انتظار
روای 
تها
ی
ی
واکنش تند همســرش را داشت ،بشــدت جا خورد« :چه خبر شده؟ حاال مگر
کروانپ
چی شده؟ ساعت مگر چند هست؟» چشمش که به یک ربع به یک ساعت
زشک
دیواری افتاد ،کمی خودش را جمع و جور کرد« :کار پیش آمد ،خب .موبایلم
را جــا »....اما ملیــکا اصالً مهلتی نمیداد که حرف بزند ،یا توجیهی بتراشــد.
حتی نمیخواست بشنود که آیا واقعاً برایش اتفاقی افتاده یا نه .سیالب خشم
ملیکا ،هر حرفی را مثل پر کاه بلند میکرد و به دوردستها پرتاب میکرد.
نیم ساعت بعد ،مهدی لباس عوض کرده و خوابیده بود ،اما ملیکا ،چسبیده
به شــوفاژ داغ ،پاها را توی شــکم جمع کرده ،پتو را دور خودش پیچیده بود
و بیهدف صفحههای مختلف توی گوشــی را ورق مــیزد .هر کاری میکرد
گریهاش بند نمیآمد .انگار سر چشمهای را باز کرده بودند .خیلی عصبانی
بــود« .چرا نمیفهمد که مــن چقدر نگران و مضطرب شــدهام!» انگار توی
آن دو ســاعت و نیمــی که مدام تلفن مهدی را گرفته بــود و بیجواب مانده
بود ،لحظه به لحظهاش کلی تشویش و دلهره توی دلش جمع شده بود که
حــاال حاالهــا خالــی نمیشــد .تمــام ســناریوهای ممکــن را به شــدیدترین
حالتشــان تصــور کــرده بود :تصادف ،قطعه قطعه شــدن ،دســتگیر شــدن،
زندانــی شــدن ،خفتگیرهــا ،آدمرباهــا ،فقــط مانــده بــود ســناریوی آدم
فضاییها را بررسی کند؛ حتی به این فکر کرده بود که بعد از مهدی چه باید
بکند و تنهایی به او چه خواهد گذشت.
اما حاال بیشــتر از نگرانی ،حس خشــم و عصبانیت داشــت .میدانســت که
فــردا اثــری از نگرانی و خشــم نخواهد بود .مثل همیشــه مهدی او را دســت
خواهــد انداخــت و او هــم مثل همیشــه بســاط صبحانه را با مهــر و محبت
برای همسرش آماده خواهد کرد .اما االن چاره دیگری جز عصبانی و متنفر
بــودن از او نداشــت« .چــرا باید ایــن همه مرا نگــران کند؟ این همه فشــار؟
آخر من حقم نیســت به خاطر کســی که دوســتش دارم این قدر بار نگرانی
سکانسهای دیده نشده
تحمــل کنم ».و حس کرد همین نگرانــی خارج از طاقتش بود که این اندازه
فرنوش صفویفر
عصبانیاش میکرد.
روانپزشک
بیربط بود در ظاهر ،اما به یاد آورد شبی از دوران کودکی را که به شهربازی رفته
بودند و او پی تماشای غرفههای بازی ،از جمع خانواده جدا افتاده بود و وقتی که پیدا شده بود ،اولین کاری که مادرش کرده
بود ،آن بود که یکی بزند توی گوشش ،بعد بزند زیر گریه و بغلش کند .اما بتدریج ربطش را میفهمید« :مامان هم آن موقع
خیلی عصبانی بود ،که چرا من نگرانش کردهام».

این سیل خشم
از کجا آب میخورد
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