
افکار عمومی جهان با خبر تظاهرات وسیع کودکان 
و نوجوانان علیه سیاست گذاران محیط زیست در 
سراسر دنیا به هدایت گرتا تونبرگ ۱۶ساله، دختر 
نوجوان سوئدی، غافلگیر شد، به ویژه اینکه در همین 
دوران معلوم شد گرتای ۱۶ساله از کودکی به تشخیص 
بالینی نشانگان مغزی اسپرگر )طیف اتیسم( مبتالست. 
به همین علت، قبل از اینکه گرتا از یک سال پیش 
فعالیت تک نفره خود را به عنوان فعال محیط زیست 
شروع کند، دچار مشکل در برقراری ارتباط چشمی بینافردی و اجتماعی، 
همراه با گوشه گیری، تندخویی و بداشتهایی شدید بود، به  طوری که در 
۱۱سالگی پس از 2 ماه امتناع از خوردن به حالت بحرانی  رسیده بود. 
در کتابی که مادر گرتا به زبان سوئدی نوشته، او از طرف خانواده ای 
صحبت می کند که دچار بحران شده چون عالوه بر گرتا، خواهرش 
بیتا نیز دچار عالئمی از مشکالت مغزی مشابه بوده و کتاب این شرایط 
را نتیجه بحرانی جهانی و سیستمیک در اداره جهان می داند که بخش 
بزرگی از آن مربوط به محیط زیست می شود. نویسنده این کتاب البته 
مادر گرتا، »ملنا ارتام«، خواننده اپرا )سوپرانو( در اروپاست که جزو 
چهره های مشهور محسوب می شود. به نظر می رسد به علت این نظریه 
خانوادگی است که گرتا از 8 سالگی درباره تغییرات جوی و محیط زیست 
مطالعه می کند. او پس از دست و پنجه نرم کردن طوالنی با عوارض منفی 
نشانگان اسپرگر، با حمایت خانواده تصمیم می گیرد با قدرت تمرکز 
افراطی و وسواسی روی جزییات موضوع مورد عالقه اش )محیط زیست(، 
کنشگری خود را آغاز کند. او با وسواس هرچه بیشتر، تمام عوامل 
تمدن امروزینی را که می تواند منجر به افزایش گازهای گلخانه ای روی 

کره زمین شود، جمع آوری و طبقه بندی کند و خودش نیز در زندگی 
روزمره اش صادقانه و وفادارانه به آنها عمل می کند و اعتراض های خود 
را متوجه سیاستمدارانی می کند که جهان را غیرقابل زیست برای انسان هایی 
مانند او کرده اند. او به همین علت مادرش را که به علت حرفه ای نیاز 
به سفرهای هوایی دارد، از سوار شدن به هواپیما منع می کند و خودش 
نیز در سفر به نیویورک به جای هواپیما، در ۱۵ روز از پلیموت بریتانیا 
تا نیویورک را با قایقی سفر کرد که از انرژی خورشیدی و توربین زیر 
آبی استفاده می کند. بدیهی است فعالیت استثنایی گرتا تونبرگ ۱۶ساله 
سوئدی و تبدیل شدن آن به جنبش دانش آموزی ایام تعطیلی یا جمعه ها، 
به فراهم  بودن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طرف بخشی از 
سرمایه داری حاکم در قالب نئولیبرالیسم جهانی نیاز دارد اما این نکته 
هم شایان اهمیت است که حتی افراد تک افتاده با مغز گریزنده از روابط 
اجتماعی در طیف اسپرگر نیز می توانند خالقانه، فعاالنه و هوشمندانه 
برای هدف های بهبودبخش به حال جامعه بشری به کار گرفته شوند. 
به معنایی می توان ادعا کرد حتی مغز در چنین شرایط سخت به ظاهر 
ناتوان در ایجاد ارتباط اجتماعی نیز همچنان اجتماعی می ماند. این 
نشانگان اولین بار از سوی اسپرگر، متخصص بیماری های کودکان اتریشی 
در سال ۱۹۴۰ میالدی شرح داده شد و به همین نام باقی ماند و در 
قالب طیفی از اوتیسم طبقه بندی شد. در این نشانگان، ابتالی پسران 
چندبرابر دختران است ولی الیور ساکس، نورولوژیست معروف، در 
کتاب پرطرفدار »انسان شناسی روی کره مریخ« )۱۹۹۵(، به تفصیل 
3مورد را شرح می دهد که میان آنها »نادیا« که به اوتیسم شدید مبتال 
بوده، طی 3/۵سال در حالی  که قادر به تکلم نیست، در طراحی های 
خود به درجه ای از توانایی از لحاظ فضاشناسی، بعد، زاویه، سایه و 

پرسپکتیو می رسد که به طور معمول کودکی با 3برابر سن او نیز نمی تواند 
برسد اما با افزایش سن و پیشرفت توانایی سخن  گفتن، قدرت نقاشی کشیدن 
او پسرفت می کند. مورد دیگر »جسی پارک« مبتال به اوتیسم است که 
نقاشی های درخشان او درگیری و حساسیت های بیش از  اندازه حسی 
او را نشان می دهند. او در نقاشی های خود نیز مانند گرتا تونبرگ نگران 
جزییات دقیق در اتفاقات جوی و معادالت بین سیارات و کهکشان ها 
به خصوص در شب و وضع ناامن همراه با صداهای مرموز در ماشین 
تهویه ساختمان است و در پی یافتن توجیه محاسباتی و نظم ریاضی 
و هندسی برای آنهاست تا بتواند بر هراس ها، ترس ها و اضطراب های 
خود غلبه کند. سومین مورد، »تمپل گراندین«، پروفسور جانورشناس 
معروف آمریکایی است که مبتال به نشانگان اسپرگر است و هنوز یکی 
از مبلغان تاثیرگذار در توصیف توانایی های استثنایی در این نشانگان 
است. شاید به همین دلیل است که گرتا تونبرگ، نشانگان اسپرگر خود 
را مایه ابرقدرت بودن خود می داند. دانشمندی که بیشتر از همه درباره 
نشانگان اسپرگر مطالعه و کندوکاو کرده ، »مایکل فیتز جرالد«، روان پزشک 
ایرلندی است که بیش از ۹۰۰ مورد اسپرگر را بررسی کرده است. میان 
اسپرگرهای خالق، او به طور دقیق به جزییات شخصیت و کارهای 
»هانس کریستین اندرسون«، نویسنده مشهور ادبیات کودکان دانمارکی، 
می پردازد که به نظر او با نشانگان اسپرگر مطابقت کامل دارد. دیگر 
پژوهشگر فعال در این زمینه، »تونی اتوود«، پروفسور روان شناس است 
که چند مشخصه گرتا تونبرگ را به عنوان اسپرگری برجسته می کند که 
عبارتند از دقت در جزییات امر موردعالقه، صراحت، صداقت و 
عدالت جویی. بدیهی است همه مبتالیان به طیف اوتیسم و از  جمله 
اسپرگر، لزوما خالق و دارای توانایی های هوشمندانه در زمینه ای خاص 

نیستند. اگر هم چنین توانایی هایی داشته باشند، بسیاری از موارد این 
شانس را ندارند که بتوانند آنها را در شرایط فرهنگی و اجتماعی خود 
عرضه کنند ولی نگاهی به فهرست طوالنی بزرگانی در زمینه علم، هنر 
و ادبیات که با توجه به زندگی نامه شان در طیفی از نشانگان اسپرگر 
قرار می گیرند، تنها شگفتی و حیرت برمی انگیزند زیرا پس از مشاهده 
این فهرست می توانیم از خود بپرسیم اگر جهان انسانی ما بدون مغزهای 
اسپرگری بود، با چه دنیای سترونی روبرو می شدیم. پژوهش های اولیه 
من نشان می دهد میان هنرمندان معاصر، عباس کیارستمی بسیاری از 
ویژگی های نشانگان اسپرگر را در زندگی و کارهای هنری خود نشان 

می دهد که در فرصتی مناسب آنها را عرضه خواهم کرد.

چگونهنوجوانیجمعگریزرهبرجنبشیهمهگیرمیشود؟

 علی اکبر 
ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت2 سالمت در ایران

تاالبهایکرمانشاهبرایمقابلهباآنفلوانزایپرندگانپایشمیشوند

علیرضا حیدری، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان 
کرمانشاه از پایش روزانه تاالب های استان برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.
وی اظهار داشت: »بر اساس فهرستی که محیط زیست در اختیار دامپزشکی گذاشته، استان 
کرمانشاه 2۱ تاالب دارد که همگی آنها به صورت روزانه از سوی کارشناسان دامپزشکی برای 

مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند.«

حیدری تاکید کرد: »روستاهای اطراف تاالب ها نیز به طور روزانه برای مقابله با آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان پایش می شوند.« رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل 
دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به  اینکه در ارزیابی های انجام گرفته هیچ مورد مشکوک 
به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح استان دیده نشده، گفت: »هیچ خبری از آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان نیست.«حیدری اضافه کرد: »استان کرمانشاه هیچ وقت جزو استان های پرخطر 
در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نبوده و از سال ۱38۶ که بیماری وارد کشور شده، تاکنون 

هیچ واحد صنعتی در استان کرمانشاه درگیر بیماری نشده است.«

وی به برگزاری نشست های فراوان برای 
انجام اقدامات پیشگیرانه در استان اشاره کرد: 
»خوشبختانه آخرین موارد شیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه به سال 
۱3۹۶ و شناسایی 7 کانون بومی مربوط می شود 
و از آن زمان تاکنون هیچ موردی از بیماری 

در استان مشاهده نشده است.«

خبــر

 گزارش »سالمت« از زنگ خطر شیوع آب سیاه در ایران

آبسیاه؛مرگخاموشبینایی

 عبدالرحمن 
نجل رحیم

 مغزپژوه

نابینایی  علت  »اولین 
غیرقابل برگشت و سومین علت 
عمده نابینایی در جهان است و 
اگر به موقع درمان نشود، منجر 
به نابینایی می شود و دیگر درمان پذیر نیست.« این 
شرحی کوتاه و هشداردهنده از بیماری »آب سیاه« 
یا »گلوکوم« است.این بیماری با عالمت خاصی 
همراه نیست و ازاین رو به آن بیماری »خاموش 
چشم« گفته می شود و افراد زمانی به پزشك 
مراجعه می کنند که بیماری پیشرفت کرده است.

آمارها نشان می دهد از حدود 60 میلیون نابینا در 
جهان 80 درصد در کشورهای درحال توسعه 
زندگی می کنند که از این میزان نزدیك به 5میلیون 
نفر به علت بیماری »گلوکوم« یا آب سیاه از دو 
چشم نابینا شده اند. شاید یك دلیل که گلوکوم 
را بیماری موذی می نامند این است که عالئم 

خود را تا مراحل پیشرفته بروز نمی دهد.

ابتالی800هزارایرانیبهآبسیاه
حیدر امینی، رئیس انجمن گلوکوم ایران میزان ابتال 
به این بیماری را در کشورمان حدود 8۰۰ هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: »از این تعداد 8۰ درصد 
آنها از بیماری شان اطالع ندارند و این یعنی حدود 
۶۴۰ هزار بیمار مبتال به گلوکوم نمی دانند که به 

این بیماری مبتال هستند.«
وی با بیان اینکه بیماری آب سیاه یا همان گلوکوم 
عالمتی ندارد، اظهار داشت: »متأسفانه تا مراحل 
آخر بیماری، فرد نمی داند که مبتال شده و بهتر است 
افراد باالی ۵۰ سال حتما به چشم پزشک مراجعه 
کنند تا چنانچه مبتال به گلوکوم هستند، بیماری 
آنها به موقع تشخیص داده شود و منجر به نابینایی 
نشود.« استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه 
کرد: »این افراد باید به پزشک مراجعه کنند و از 
طریق اندازه گیری فشار داخل چشم و داده های 
تشخیصی دیگر، بیماری آنها تشخیص داده شود. 
البته برای پیشگیری از آب سیاه بهتر است افراد باالی 

۶۰ سال هر سال به چشم پزشک مراجعه کنند.«
به گفته رئیس انجمن گلوکوم ایران، افرادی که 
بستگان درجه۱ آنها به این بیماری مبتال هستند، 
باالست؛ چه  آنها  نمره عینک طبی  کسانی که 
نزدیک بین و چه دوربین و آنهایی که سن باالیی 
دارند و افرادی که سابقه ضربه شدید به چشم 
داشته اند و مصرف کورتون دارند؛ چه به صورت 
سیستمیک و چه قطره چشمی، ازجمله افرادی 
هستند که بیشتر در معرض ابتال به گلوکوم قرار دارند.
امینی مصرف خودسرانه برخی داروها به خصوص 
قطره های چشمی حاوی کورتون را نیز عامل بیماری 

آب سیاه )گلوکوم( دانست که در صورت ادامه 
مصرف و مراجعه نکردن به موقع به چشم پزشک، 

منجر به نابینایی فرد خواهد شد.

سابقهژنتیکیراجدیبگیرید
انجمن  هیأت مدیره  عضو  شمس،  هرمز 
چشم پزشکی ایران هم درمورد این بیماری گفت: 
»بیماری آب سیاه یا گلوکوم سبب تخریب عصب 
بینایی چشم می شود و در اغلب موارد با افزایش 
فشار داخل چشم همراه است. این ویژگی عاملی 
است که موجب می شود در بیشتر مواقع، بیماری 

تا مراحل پیشرفته تشخیص داده نشود.«
این متخصص چشم پزشک با تأکید بر اینکه بیماری 
آب سیاه به دلیل پنهان بودن نشانه هایش فقط از 
طریق اندازه گیری فشار و زاویه چشم تشخیص 
داده و پیشگیری می شود، توضیح داد: »بیماران 
مبتال به آب سیاه در بیشتر موارد متوجه بیماری 
خود نمی شوند و این در حالی است که تشخیص 
زودهنگام از نابینایی و عوارض خطرناک بیماری 
پیشگیری می کند.«شمس درباره عوامل تأثیرگذار 
در بروز آب سیاه گفت: »ضربه به چشم و بیماری 
است  همراه  فشار چشم  افزایش  با  که  دیابت 
موجب این بیماری می شود. همچنین کسانی که 
آب مروارید دارند چنانچه آن را جراحی نکنند یا 
فاصله جراحی شان طوالنی شود، ممکن است به 
دلیل فشاری که به زاویه چشم وارد می شود آن 
را ببندد و نوعی آب سیاه ثانویه ایجاد کند. البته 

امروزه داروهای مختلفی برای کنترل بیماری فشار 
چشم و سایر عوامل خطر در بازار وجود دارد تا از 
پیشرفت بیماری و نابینایی جلوگیری کند. اگر نتوان 
با دارو آب سیاه چشم را کنترل کرد، جراحی های 
مختلفی آن را کنترل می کند.« مهم ترین توصیه این 
چشم پزشک این است که کسانی که سابقه گلوکوم 
در بستگانشان دارند آگاه باشند زیرا آب سیاه درد 
خاموشی است و به آرامی چشم را تخریب می کند. 
از طرفی، اندازه گیری فشار چشم و بررسی میدان 

دید در کنترل آن موثر است.

نیازیبهرفتنبهخارجازکشوربرای
درماننیست

محمد پاکروان، فوق تخصص گلوکوم و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز درباره 
میزان شیوع گلوکوم در جهان و ایران و روش های 
پیشگیری و درمان هایی که در حال حاضر در 
دسترس بیماران است، گفت: »از نظر میزان شیوع 
در کشورهای مختلف مطالعات زیادی انجام شده 
و در نقاط مختلف این میزان بین 2 تا ۶ درصد 
در جمعیت باالی ۴۰ سال گزارش شده است. در 
مطالعه ای که ما در جمعیت یزد انجام دادیم، مشخص 
شد میزان ابتال به گلوکوم ۴/۴درصد است. از بین 
این تعداد ۹۰ درصد بیماران از بیماری خود مطلع 
نبودند و هنگام غربالگری بیماری آنها تشخیص 
داده شد. وقتی جمعیت با سن باالتر را در نظر 
می گیریم به عنوان مثال باالی ۶۰ سال، این رقم باالتر 

می رود و به حدود ۱۰ درصد می رسد. البته درمان 
در مراحل اولیه بسیار آسان است. به همین دلیل 
آموزش جامعه در مورد بیماری و نحوه بروز و 
پیشگیری بسیار مهم است.« وی افزود: »روش های 
درمانی شامل استفاده از قطره، مصرف داروهای 
خوراکی و همچنین جراحی است. گرچه تخریب 
اعصاب قابل برگشت نیست، درمان فقط متوقف 

کردن روند بیماری است.«
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به استانداردهای 
جهانی در زمینه تشخیص و درمان بیماری های 
چشم به خصوص گلوکوم ایران در چه جایگاهی 
قرار گرفته، اظهار داشت: »اگر این استانداردها را 
عددی بین صفر تا صد در نظر بگیریم، به جرأت 
می توانم بگویم ایران در جایگاه ۹۹ قرار دارد. ما 
در همه زمینه های چشم پزشکی به روز هستیم. البته 
مباحث درمانی جدیدی هر روزه مطرح می شود که 
بعد از تست و آزمایش زمانی حدود 2 تا 3 سال 
طول می کشد که به ایران وارد شود اما گاهی طی 
همین دوره عدم کارآمدی آن به اثبات رسیده و 
لزومی به وارد کردن این شیوه های درمانی جدید 
نیست. برخی استنت ها و شنت های جدید نیز برای 
بیماران تجویز می شود که هم به دلیل هزینه باال و 
هم بحث تجاری و واردات آن استفاده از آن برای 
بیماران ما کمی زمان می برد اما می توانم بگویم از 
لحاظ داروها و امکانات تشخیصی و جراحی ها 
در ایران  کمبودی نداریم و بیماران نیازی به رفتن 

به خارج از کشور برای درمان ندارند.«

شیوعگلوکومباافزایشجمعیتسالمندی
نوید نیلفروشان، متخصص چشم و فوق تخصص 
شبکیه نیز درمورد نشانه های هشداردهنده بیماری 
بیماری  این  »مهم ترین عالمت  گلوکوم گفت: 
میدان دید است.« وی  اختالالت  بی عالمتی و 
ادامه داد: »مبتالیان به این بیماری اطراف خود را 
تار می بینند که در مراحل اولیه ممکن است مشخص 
نباشد اما با معاینه و تست های مخصوص شروع 

این بیماری تشخیص داده می شود.«
نیلفروشان تصریح کرد: »به  عنوان  مثال افرادی 
که داروهای میگرنی مصرف می کنند، چنانچه در 
مواقعی که این داروها را مصرف نمی کنند، دید 
خوبی دارند اما با مصرف کردن این داروها دچار 
کاهش بینایی می شوند، ممکن است در آستانه ابتال 
به گلوکوم باشند بنابراین باید مصرف دارو را قطع 

کرده و به پزشک مراجعه کنند.«
یا  چشم  درد  چشم،  »قرمزی  کرد:  اضافه  وی 
گلوکوم  بروز  عالئم  از  نیز  نور  به  حساسیت 
است. در موارد خیلی شدید عالوه بر این عالئم، 
ممکن است بیمار با تهوع و سردرد نیز مواجه شود 
که البته کمتر از ۱۰ درصد بیماران این عالئم را 
دارند و در ۹۰ درصد افراد هیچ عالمتی ندارند.« 
نیلفروشان با بیان اینکه در معاینات دوره ای افرادی 
که سابقه فامیلی دارند، باید عالئم این بیماری 
با دقت بیشتری بررسی شود، افزود: »عالئم این 
بیماری در مراحل پیشرفته خود را نشان می دهد 
بنابراین توصیه می شود افرادی که با احتمال باالتری 
از این بیماری مواجه اند، معاینات دوره ای داشته 
باشند.« فوق تخصص شبکیه افزود: »با توجه به رشد 
جمعیت سالمندان در ایران و اینکه گلوکوم بیماری 
وابسته به سن است، ممکن است در آینده نزدیک 
شمار مبتالیان به این بیماری در کشور افزایش یابد. 
افزایش جمعیت سالمندان در ایران مساله ای است 
که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند و همین 
موضوع می تواند در آینده سبب افزایش شیوع این 
بیماری در سراسر دنیا شود.« نیلفروشان با یادآوری 
اینکه گلوکوم عالمت خاصی ندارد و بیشتر در 

سنین باالی ۴۰ سال رخ می دهد، برای پیشگیری 
از افزایش شمار مبتالیان به این بیماری در کشور 
توصیه کرد: »افرادی که هیچ نوع سابقه فامیلی در 
خانواده خود در مورد این بیماری نداشته اند اما 
شماره چشم نزدیک بینی یا دوربینی باالیی دارند، 
حتی زودتر از ۴۰ سالگی مثال در 3۰ سالگی از 

نظر ابتال به گلوکوم تحت معاینه قرار گیرند.«
وی گفت: »افرادی که هیچ سابقه خانوادگی یا 
عامل خطری در این زمینه ندارند، بهتر است بعد 
از ۴۰ سال تا حدود ۵۰ سالگی هر 3-2سال یکبار 
و از ۵۰ سال به باال هر 2-۱سال یکبار تحت 
معاینات چشمی قرار گیرند.«فوق تخصص شبکیه 
درباره شیوع این بیماری نیز اظهار داشت: »طبق 
آمار جهانی، 2 درصد افراد باالی ۴۰ سال به این 
بیماری مبتال هستند و در کشور ما نیز در همین 
حد است. به طورکلی، هرچه سن افراد باالتر می رود 
بیشتر  نیز  بیماری  این  به  آنها  ابتالی  احتمال 
می شود.«نیلفروشان با تاکید بر اینکه گلوکوم درمان 
نمی شود و فقط می توان با روش هایی پیشرفت 
آن را کنترل کرد، یادآور شد: »در زمینه درمان این 
بیماری دارودرمانی و جراحی جایگاهی ندارد و 
حتی به عنوان درمان کمکی نیز این روش ها کاربردی 
ندارند. همچنین پیوندهایی مانند پیوند عصب در 
درمان این بیماری جایی ندارد و در زمینه سلول درمانی 
نشده  انجام  دنیا  سطح  در  اقدامی  تاکنون  هم 
است.«نیلفروشان ادامه داد: »روش هایی مانند درمان 
دارویی یا جراحی نیز که در مورد این بیماری 
استفاده می شود، برای کنترل بیماری است چراکه 
اختاللی که ایجادشده را نمی توان با این روش ها 
جبران کرد و فردی که به دلیل گلوکوم دچار 
اختالل دید شده، تا آخر عمر این اختالل را همراه 
خواهد داشت و قابل برگشت و بهبود نیست.«وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا عوامل محیطی مانند 
نور آفتاب یا استرس های روزانه در بروز بیماری 
آب سیاه تأثیرگذار هستند، گفت: »این عوامل چندان 
دخالتی در این زمینه ندارند و مطالبی که تاکنون 
در مورد آنها ارائه شده، ضدونقیض است.« نیلفروشان 
اظهار داشت: »مطالعات ثابت شده ای در این زمینه 
وجود ندارد اما به افرادی که مبتال به بیماری گلوکوم 
هستند از نظر تغذیه ای توصیه می شود از مواد 
غذایی دارای آنتی اکسیدان مانند میوه ها و سبزی ها 
بیشتر استفاده کنند.«وی افزود: »اگر این بیماران 
تحرک بدنی نداشته باشند، ممکن است دچار 
تشدید بیماری شوند بنابراین به آنها توصیه می شود 
ورزش های روزانه، نه فعالیت های بدنی سنگین، 
بلکه ورزش هایی مانند دوچرخه سواری، شنا کردن 

و ورزش های ایروبیک داشته باشند.«
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