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زندگی سالم

رابطه تنبلی تخمدان و ژنتیک

تخمــدان
ســندروم
 PCOSیکــی از رایجترین
مطب
اختالالت غدد درون ریز /
دکتر سمیه ادایی
متابولیسم زنان است.این
متخصص زنان
ســندروم یــک کمپلکس
ناهمگــون ژنتیکی اســت
که منشــأ روشــنی ندارد و یکی از دالیل مهم بینظمی
تخمکگذاری و قاعدگی و کم باروری و ناباروری است
که ب ه صورت بالینی با هایپر آندروژنیســم(مثالً جوش
صورت و داشتن موهای زائد) و اختالالت متابولیک در
زنان همراه اســت .دســتورالعملهای مختلف جهت
تشــخیص ایــن ســندروم وجــود دارد ،عالئــم بالینی و
آزمایشــگاهی و عالئم موجود در سونوگرافی مرتبط با
تخمدان به تشخیص کمک میکند و صرف یافتههای
تصویــری درتخمــدان بدون همراهی عالئــم بالینی و
آزمایشگاهی ارزشی ندارد .تظاهرات بالینی ،تشخیص
و درمــان  PCOSبــه طــور جداگانــه در مقــاالت قبلــی
مــورد بحث قرار گرفته اســت .درایــن مقاله بهصورت
جزئیتر به ارتباط ژنتیک با این ســندروم میپردازیم.
شیوع  PCOSدر زنان انتخاب نشده از  6تا  10درصد در
بسیاری از جمعیتها در سراسر جهان است.
تعدادی از شــرایط به نظر میرسد با افزایش شیوع
 PCOSهمراه باشد:
ناباروری مرتبط با کاهش تخمک گذاری.
چاقی یا مقاومت به انسولین
دیابت نوع  ،1نوع  ،2یا دیابت بارداری
سابقه بلوغ زودرس
بستگان درجه اول مبتالبه PCOS
بعضی از گروههای نژادی
اســتفاده از داروهــای ضــد صرع -زنــان مبتال به
صــرع کــه داروهــای ضــد صــرع دریافــت میکنند،
شــیوع  PCOSرا افزایــش میدهنــد .در حالــی کــه
برخــی مطالعــات نشــان میدهــد کــه ایــن رابطــه
مســتقل از داروهــای ضــد صرعی اســت ،بیشــترین
اطالعــات موجــود در حال حاضر گــزارش میدهند
کــه افزایــش میــزان  PCOSدر ایــن زنــان بهدلیــل
اســتفاده از داروهــای ضد صرعــی ،بویــژه والپروات
سدیم است.
ژنتیک  -در حال حاضر  PCOSبهعنوان یک بیماری
ژنتیکــی پیچیــده ،شــبیه بــه بیمــاری قلبــی عروقی،
دیابت نوع  2و سندروم متابولیک است که در آن انواع
مختلف نقص ژنتیکی و عوامل محیطی برای تقویت
وگســترش اختالل تعامــل دارنــد .پایه ارثــی PCOS
توســط مطالعات دردوقلوها و گزارشها نشــان داده
شــده است که شــیوع  PCOSدر زنان بســتگان درجه
یــک زنان مبتــا ،افزایش یافته اســت .دربزرگترین
مطالعه روی دوقلوها ،همبستگی شیوع دردوقلوهای
تــک تخمکی  71درصــد و همبســتگی در دوقلوهای
دوتخمکی  38درصد اســت .نویسندگان این تحقیق
بــر ایــن باورنــد کــه تأثیــرات ژنتیکــی تــا  70درصــد
عوامــل بیماری زایی  PCOSرا در بر می گیرد .شــیوع
 PCOSدر مــادران و خواهــران زنان مبتــا به PCOS
حدود 20تا  40درصد اســت ،کــه بهطور قابل توجهی
بیشــتر از جمعیت عمومی اســت و بشــدت حمایت
از نقــش ژنتیکــی  PCOSرا نشــان میدهــد .اهــداف
اصلــی مطالعــات ژنتیکی بــرای شناســایی ژنهایی
هســتند کــه ترشــح و عمــل گنادوتروپیــن را تنظیــم
میکننــد ،تخمکگذاری در تخمدان ،ترشــح و عمل
انســولین ،تنظیــم وزن و انرژی و بیوســنتز آندروژن و
عمل آندروژن ها را مشــخص میکنــد.در مطالعات
مختلف روی گروههای نژادی مختلف مثالً در چین،
اســترالیا و اروپــا جایگاههــای مشــخصی از توالی ژنی
مرتبــط با  PCOSکشــف شــدهاند .ولیکن تا اســتفاده
درمانــی جهــت کنتــرل ژنهــای معیــوب راه درازی
در پیش است.

نرگس عزیزی  -حدود دو ماه پیش ،وقتی به جلسه مادران کالس فاطمه
رفته بودم ،در همصحبتی با مادران دیگر فهمیدم که مشکل طول کشیدن
انجام تکالیف امری بســیار شایع اســت و اینکه ما با فاطمه هر روز داستان
داریــم ،اصالً عجیب نیســت! آن زمان هر روز نزدیک ســه تا چهار ســاعت
دفتــر و کتابهــای فاطمه پهن بــود و او همینطور در رفــت و آمد و اعالم
اینکه خســته شده اســت ،خرد خرد کارهایش را انجام میداد .البته از دید
من ،اوایل ســال تحصیلی یک دانشآموز کالس اولی طول کشــیدن کارها
چندان عجیب نیســت اما خب به نظرم میآمد کــه باید با راهکارهایی به
فاطمه کمک کنیم تا بتواند زمان طوالنیتری را بدون استراحت سر کارش
بمانــد و کارهایــش را انجــام دهد .امــا اینکه جــدای از تشــویقهای کالمی
چهکار دیگری میتوانیم برای آن انجام دهیم ،خیلی برای ما روشن نبود.
امــا در ایــن بین تغییری در برنامههای فاطمه پیــش آمد که بدون آنکه ما
فشــار زیادی به فاطمه بیاوریم ،در عرض یکی دو هفته باعث کوتاه شــدن
زمان تکالیف فاطمه شد.
از ابتدای ســال تحصیلی و با ثبتنام مریم در کالس ژیمناستیک ،فاطمه
از مــن و پــدرش درخواســت کرده بــود که او را هــم به کالس ژیمناســتیک
بفرســتیم .کمــی که از شــروع مدرســه گذشــت و احســاس کردیــم فاطمه
تــوان رفتن به کالس ورزشــی در طول هفتــه را دارد ،تصمیــم گرفتیم تا او
را هــم ثبتنــام کنیم .حاال چند هفتهای هســت که فاطمــه همراه با مریم
ســه روز در هفته عصرها کالس ژیمناســتیک میرود و در نتیجه این رفتن
به کالس ،موضوع طول کشــیدن انجام تکالیف به طرز معجزهآسایی حل
شــده اســت .آخر روزهایی که فاطمه کالس دارد ،ناچار اســت تا تکالیف را
پیــش از رفتــن بــه کالس و در زمانی کمتر از دو ســاعت انجام دهد .همین
تمریــن انجام تکالیف در زمانی فشــردهتر در این ســه روز ،باعث شــده که
حاال دیگر هر زمان فاطمه سر کارش مینشیند ،براحتی بتواند نیم ساعتی
را دوام آورده و با تمرکز کارهایش را انجام دهد.
مادرانه
امــا یکــی دیگــر از کارهایی که ایــن روزها زندگــی را برای من آســانتر کرده
نرگس عزیزی
اســت ،استفاده از زنگ گوشــی تلفن برای اعالم برنامهها به دخترهاست.
این روزها تعداد زنگهایی که روی گوشــی تلفنم تنظیم کردهام به بیش از
ده زنگ رســیده اســت .البته برای اینکه فاطمه و مریم بدانند هر کدام از این زنگها برای کدام فعالیت تنظیم شــده
اســت ،صدای خودشــان را ضبط کردهام و در نتیجه بهعنوان مثال وقت مســواک زدن پیش از خواب که از راه برســد،
زنگ گوشی با صدای خودشان به آنها اعالم میکند که وقت مسواک است.

از دنیای مادران
کالس اولی

انگار همیشه ترانهای توی گوشش میخواند .فرقی نداشت که هدفون توی
گوشش باشد یا نه .گوش او با صدای دیگری پر بود .و انگار یک قدم با تمام
دنیای خارج فاصله داشت .همه جا آهنگی یا ترانهای بود که بین او و دنیای
روای 
تها
ی
ی
خارج فاصله بیندازد.
کروانپ
تــوی بحثهــا ،حرفهــا را نصف و نیمه میشــنید و بنابرایــن جوابهایش
زشک
هم پرت بود و همه را زده میکرد.در بحبوحه بحث ،به دورترین موضوع از
محــل اختالف نظر گیر میداد و این کارش باعث میشــد همه بحث را رها
کنند و هجوم بیاورند به سمت او.
آن روز با تانیا ،نامزدش ،نشســته بودند و داشــتند مثالً حرف میزدند .تانیا
داشت از این میگفت که چطور خانوادهها را راضی کنند که عروسی نگیرند
در این بیپولی .ناگهان متوجه مهرداد شد و حرفش را قطع کرد:
تو باز هدفون تو گوشت گذاشتی؟
و با کمال تعجب دید که چیزی توی گوشــش نیســت .امــا چهرهاش طوری
بــود که انــگار دارد به چیز دیگری گــوش میدهد و نه حرفهــای او .آن هم
موضوع به آن مهمی که اول زندگی میتوانست خیلی چیزها را تحت تأثیر
قرار بدهد .ناامیدانه دستهایش را باال برد و انداختشان پایین.
مهرداد میشنوی چی میگویم؟
در این شش ماهه آشناییشان کلی وقت صرف کرده بود تا به مهرداد  ۲۷ساله
بقبوالند که برای دوام یک زندگی مشترک الزم است برای خودش کار و درآمد
ثابت ،هرچند باال نباشــد ،دســتوپا کنــد .اصالً مطمئن نبــود موفقیتی در این
مــورد پیدا کرده باشــد ،چون بــاز مهرداد یک هفته کار خریــد و فروش قطعات
الکترونیک و موبایل را انجام میداد ،پولی به دست میآورد و خرجش میکرد.
پولش که تمام میشد ،باز میرفت بازار .مقوالتی مثل آینده شغلی و پسانداز
و بیمه اصالً و ابداً هیچ مفهومی برایش نداشــتند .گاهی میماند که آیا بعد از
ازدواج تغییــری در ایــن مدل زندگی کردن و پــول درآوردن مهرداد پیدا خواهد
شد یا نه؟ گاهی شک میکرد به انتخابش .اصالً او را میدید؟ و میشنید؟
آهی کشید.
سکانسهای دیده نشده
اصالً دوستم داری؟
فرنوش صفویفر
و جــواب ســؤالش را میدانســت .بلــه ،بارهــا و بارهــا بلــه .خیلــی زیــاد.
روانپزشک
اســاطیری!.....اما معنای دوست داشــتن دیگری ،برای مهرداد که گوش به
دنیای درونش داشت ،خیلی متفاوت از مفهوم توی ذهن تانیا داشت .تانیا هم او را دوست داشت .ولی بیشتر دلش برای
او میسوخت .دوست داشت او را از این گرفتاری که در درون خودش داشت ،نجات بدهد.
چه میشد آخر و عاقبت این ازدواج؟ آیا میتوانست مهرداد را از پیله خود بیرون بکشد؟

شنیدن ترانهای
از دوردستها
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