
عوارض میانسالی چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

گذر از چالش های میانسالی
و  هر سن   و  دهه  هر 
سالی بحران ها و مسائل 
دارد.  را  خود  خاص 
اگر بحران 30 سالگی و 
ماجراهای آن را پشت سر گذاشته اید، 
باید بدانید چالش های سنی هنوز ادامه 
دارند و عوارض میانسالی و بحران های 
مربوط به آن نیز در راه است. به نظر 
می رسد همیشه سن  و سال ماجرایی 
برایمان به همراه دارد. اگر به میانسالی 
تازه  احساساتی  و  شده اید  نزدیک 
در وجودتان شکل گرفته اند، نگران 
نباشید. شما تنها نیستید. در ادامه به 
عوارض میانسالی و راهکارهای مقابله 

با آنها  خواهیم پرداخت.

میالدی  در سال 2018  که  پژوهشی 
روی 2میلیون نفر انجام شد، نشان داد 
افسردگی ناشی از میانسالی مقوله ای 
جهانی است. در کشور آمریکا، زنان 
حدود  مردان  و  ۴0سالگی  حدود 
میانسالی  عوارض  دچار  ۵0سالگی  
می شوند و این حس وحال تا حدود ۵0 
 سالگی همراه آنهاست اما این احساسات 
تازه نتیجه چیست؟ در میانسالی، افراد 
مختلف یاد می گیرند با نقاط ضعف 
برای  و  شوند  سازگار  قوت خود  و 
زندگی ارزش بیشتری قائل باشند، پس 
چه عاملی باعث می شود  احساسات 
منفی به آنها هجوم بیاورد؟ برای رفع 

آنها چه باید کرد؟

1. علت افسردگی: فشار بیش ازحد 
افسردگی  میانسالی  از عوارض  یکی 
است. در این سن  خواسته های فرزندان، 
مسائل  همچنین  و  کهنسال  والدین  
زندگی زناشویی و وظایف شغلی فرد 
میانسال را تحت فشار قرار می دهند. 
نتیجه این فشارهای پی درپی افسردگی 

است.
 به نسلی که در دوران میانسالی به سر 
می برند و مجبورند همراه مادر و پدر 
کهنسال خود به فرزندان شان رسیدگی 
کنند »نسل ساندویچ« می گویند. این 
میانساالن مانند محتویات یک ساندویچ 
میان فشاری دوسویه اسیر می شوند و 
درنهایت، فشار زیاد افسرده و ناتوان شان 
می کند. از عوارض میانسالی باید به 
افسردگی ناشی از فشارهای اطرافیان 

اشاره کرد.
این  از  رهایی  برای  مشکل:  راه حل 
مراقب  باید  میانسال  افراد  حالت، 
استراحت  ورزش،  باشند.  خودشان 
کافی، تغذیه سالم، معاشرت با دوستان و 
در صورت نیاز کمک گرفتن از مشاوران 
و روان شناسان می تواند در رفع فشارها 

و افسردگی آنها موثر باشد.

B12 2. کمبود ویتامین
اگر در سنین میانسالی هستید و احساس 
بی حالی و کسالت و افسردگی دارید، باید 
بدانید کمبود ویتامین B12 می تواند یکی 
از عوامل آن باشد. هرقدر سن افزایش 
پیدا می کند، کاهش ویتامین B12  هم 
بیشتر می شود زیرا در سنین باالتر، میزان 
اسید معده کم می شود و درنتیجه معده 
نمی تواند ویتامین B12 را به مقدار کافی 

از مواد غذایی استخراج کند.
راه حل مشکل: برای اندازه گیری میزان 
B12 بدن تان به پزشک مراجعه کنید. 
در صورت پایین بودن سطح آن، باید  
سراغ روش هایی مانند ایجاد تغییرات 
در رژیم غذایی، مصرف مکمل های 
بروید.  ویتامین  این  تزریق  یا  غذایی 
بگذارید پزشک تشخیص دهد کدام 

روش برای شما مناسب تر است.

3. کاهش میل جنسی
با افزایش سن، بدن مردان هورمون 
می کند.  تولید  کمتری  تستوسترون 
نیز  هورمون  این  کاهش  و  کمبود 
ناتوانی  و  افسردگی  عوامل  از  یکی 
جنسی و مشکالت نعوظ است. چنین 
مشکالتی باعث کاهش میل جنسی در 
میل  کم شدن  می شود.  میانسال  افراد 
عوارض  از  دیگر  یکی  نیز  جنسی 

میانسالی است.
در  است  بهتر  مشکل:  راه حل 
سطح  سنجش  برای  میانسالی  سنین 
تستوسترون به پزشک مراجعه کنید. 
اگر سطح آن کم باشد، باید به فکر 
دیگر  درمان های  یا  هورمون درمانی 

باشید.

4. اختالالت تیروئید
افسردگی می تواند یکی از نشانه های 
کم کاری تیروئید یا پرکاری آن باشد. 
احتمال  باشد،  بیشتر  سن   هرقدر 
اینکه افسردگی تنها نشانه مشکالت 
تیروئیدی باشد، بیشتر است. همچنین 
نامحسوس  نشانه ای  با  است  ممکن 
همراه باشد. پرکاری تیروئید با عالئمی 
مانند نوسانات ضربان قلب، لرزش یا 
خستگی همراه است. کم کاری تیروئید 
هم نشانه هایی مانند یبوست و خستگی 
دارد. به همین دلیل است که در بعضی 
موارد، این اختالالت در میانساالن با 
اختالالت سیستم عصبی یا روده اشتباه 

گرفته می شود.
راه حل مشکل: در صورت بروز این 
مشکالت حتما به پزشک مراجعه کنید. 
اگر یکی از خویشان  یا نزدیکان تان هم 
دچار مشکل بوده، ضرورت مراجعه 

به پزشک بیشتر می شود.

5. مشکالت پیش از یائسگی و 
پس از آن

و  گرگرفتگی  هورمونی،  نوسانات 
یائسگی  دوران  در  زندگی  تغییرات 
خلق وخو  تغییرات  در  آن  از  قبل  و 
دچار  خوابیدن  در  اگر  دارند.  نقش 
مشکل هستید، سابقه افسردگی دارید 
یا دچار نشانگان پیش از عادت ماهانه 
)PMS(هستید، در این دوران احتماال 
افسردگی و نوسانات خلق وخو بیشتر 

سراغتان می آید.

راه حل مشکل: اگر دچار افسردگی 
خفیف هستید، یوگا یا تنفس عمیق 
را امتحان کنید. سعی کنید کارهایی 
انجام دهید که به شما احساس بهتری 
دوستان  با  گردش  ورزش ،  می دهد. 
انجام دادن  یا شرکت در کالس ها و 
کارهایی که خالقیت را شکوفا می کند، 
مفید خواهد بود. اگر عوارض میانسالی 
و  آن جدی تر  از  ناشی  افسردگی  و 
طوالنی تر سراغتان آمد، دارودرمانی 
یا مشاوره روان شناسی هم مفید است.

6. آشیانه خالی؛ جدا شدن 
فرزندان از والدین

وقتی که کم کم به سنین میانسالی نزدیک 
می شوید، فرزندان تان به دلیل تحصیل 
در  می شوند.  از شما جدا  ازدواج  یا 
این دوران به پرنده ای شبیه می شوید 
خالی  جوجه هایش  از  آشیانه اش  که 
با  این جدایی  اگر  است. حال،  شده 
شود  همراه  یائسگی  و  بازنشستگی 

موقعیت دشوارتر می شود.
را  وضعیتی  چنین  مشکل:  راه حل 

فرصت بدانید. حاال می توانید به 
همسرتان، دوستان و اقوام نزدیک تر 
شوید. دیگر زمان آن رسیده  دنبال 
تفریحاتی بروید که قبال باوجود 
فرزندانتان امکان پیگیری آنها وجود 
نداشت. به خودتان زمان بدهید تا به 
موقعیت جدید عادت کنید اما اگر 
بعد از چند ماه به موقعیت تازه عادت 
نکردید، به پزشک مراجعه کنید.

7. ابتال به دیابت نوع2 
آیا در اندازه گیری قند خون خود 
قند  سطح  هستید؟  سهل انگار 
خون تان در نوسان است؟ افسردگی 

یکی از عوارض رایج و خطرناک بسیاری 
از بیماری های مزمن مانند دیابت نوع 2 
است. افسردگی می تواند مانع رسیدگی 
درست به مشکالت ناشی از دیابت شود.
راه حل مشکل: اگر بیش از 2 هفته افسرده 
بودید، حتما به پزشک مراجعه کنید. 
جلسات مشاوره، دارودرمانی و کنترل 
بهتر دیابت باعث می شود با افسردگی 
و دیابت بهتر مبارزه کنید. یادتان باشد 
افسردگی مشکلی جدی است و اگر 
پیگیری نشود، حتی می تواند زندگی تان 

را تهدید کند.

8. مصرف الکل
در کشور آمریکا  از هر ۴ نفر، 1نفر میانسال 
که الکل مصرف می کند به افسردگی 
شدید مبتالست. برخی از میانساالن در 
مواجهه با موقعیت های استرس زا مانند 
بازنشستگی و مرگ همسر، به مصرف 
الکل بیشتر رو می آورند. باوجوداین، 
بسیاری از افراد عوارض مصرف الکل 
میانسالی را به حساب مشکالتی  در 
دیگر می گذارند که به الکل ربطی ندارد.
داروها  از  ترکیبی  مشکل:  راه حل 
می تواند به افسردگی و مشکالت ناشی 
از مصرف الکل پایان دهد. مشاوره درمانی 
هم می تواند محرک های مصرف الکل را 

کاهش  دهد.

9. درد مفاصل
یکی دیگر از عوارض میانسالی که زمینه 
بروز افسردگی را فراهم می کند، وجود 
دردهایی مزمن در بدن مانند آرتروز 

و روماتیسم مفصلی است. 
افسردگی  احتمال  مزمن  دردهای 
3 برابر  تا  را  عصبی  مشکالت  یا 

درد  افسردگی  و  می دهد  افزایش 
می کند. تشدید  را 

حرکات  ورزش ،  مشکل:  راه حل 
مفاصل  درد  موسیقی  و  آرام سازی 
برطرف  را  آن  از  ناشی  افسردگی  و 
در  ساعت  یک  حدود  اگر  می کند. 
گوش  کالسیک  موسیقی  روز  طول 
همچنین  و  آرتروز  دردهای  دهید، 
افسردگی تان کاهش می یابد. اگر این 
میانسالی  عوارض  رفع  به  اقدامات 
خود  پزشک  به  باید  نکرد،  کمکی 

مراجعه کنید.

10. خواب نامناسب
بی خوابی و دیگر اختالالت خواب که در 
میانسالی شایع هستند، با افسردگی ارتباط 
دارند. بی خوابی می تواند یکی از عالئم 
افسردگی باشد. اگر بی خواب هستید اما 
احساس افسردگی ندارید، در معرض 
تغییرات خلق وخو قرار خواهید گرفت. 
مشکالتی مانند آپنه خواب، وقفه تنفسی 
و نشانگان پای بیقرار هم از عوارض 

افسردگی هستند.
راه حل مشکل: از پزشک درباره علت 
و ریشه مشکالت خواب تان سوال کنید 
باشید.  برای درمان  دنبال راهکاری  و 
عادت های درست خوابیدن مانند تنظیم 
ساعت خواب را یاد بگیرید و با ورزش ، 
پرهیز از مصرف کافئین، مصرف الکل و 
نیکوتین از مشکالت و اختالالت خواب 
جلوگیری کنید. گاهی مصرف بعضی 

داروها هم مفید خواهد بود.

11. آثار بازنشستگی
مشکالت  بازنشستگی تان  دلیل  اگر 
جسمانی باشد، احتمال دچارشدن  به 
افسردگی افزایش پیدا می کند. نبود امنیت 
مالی بعد از بازنشستگی و ازدست دادن 
ازجمله  اجتماعی  ارتباط  حلقه های 
دالیلی است که بازنشستگی را به یکی 
از عوامل افسردگی و عوارض میانسالی 

تبدیل می کند.
راه حل مشکل: کسانی که در دوران 
بازنشستگی، فعال باقی می مانند معموال 
شادتر هستند پس بهتر است در این دوران 
مهارت های تازه یاد بگیرید، به کالس های 
مختلف بروید یا ورزش کنید. منعطف 
باشید، مثال اگر به  دلیل وضعیت جسمانی 
یا مالی نمی توانید مدام سفر کنید، فیلم های 

خارجی ببینید یا از موزه  دیدن کنید.

12. مشکالت قلبی
قلبی،  بیماری های  تشخیص  از  پس 
جراحی های  یا  قلبی  حمله  گذراندن 
قلبی، ابتال به افسردگی  شایع است. 
بسیاری از افراد در مواجهه با این 
افسردگی های  دچار  مشکالت 
درعین حال،  می شوند.  بلندمدت 
خود افسردگی می تواند مشکالت 

قلبی را بیشتر کند.
راه حل مشکل: رژیم غذایی سالم و 
خواب کافی، ورزش  متعادل، استفاده 
از روش های آرام سازی یا ریلکسیشن 
و پیوستن به جمعیت های حمایتی به 
بهترشدن اوضاع  کمک خواهد کرد. 
اگر افسردگی ناشی از بیماری ها و 

مشکالت قلبی بهبود نیافت باید به پزشک 
مراجعه کنید تا از طریق مشاوره یا مصرف 
داروهای ضد افسردگی به شما کمک کند.

13. مصرف قرص های فشارخون
قرص های  مصرف  با  افسردگی  آیا 
فشارخون و قرص های دیگر هم سراغ تان 
می آید؟ بله! بعضی  قرص ها مانند داروهای 
فشارخون، انواع آنتی بیوتیک، محصوالت 
ضدآکنه، استروئید و داروهای ضدآریتمی 
هم می توانند منجر به افسردگی شوند.

راه حل مشکل: اگر قرص و داروی تازه ای 
استفاده می کنید، حتما درباره آثار آن بر 
تغییرات خلق وخو از پزشک بپرسید. اگر 
عوارضی در این زمینه دارند، باید  دنبال 

جایگزین باشید.

14. مشکالت سالمتی و جسمانی
مشکالت جسمی و بیماری هایی مانند 
ابتال به پارکینسون یا تجربه سکته مغزی 
می تواند موجب افسردگی شود. ممکن 
است سکته روی بخش هایی از مغز اثر 

بگذارد که با خلق وخو مرتبط است.
راه حل مشکل: واقع بین اما مثبت نگر 
باشید. سعی کنید یاد بگیرید با عوارض 
جسمانی بیماری های میانسالی کنار بیایید. 
اجازه ندهید آنها مانع زندگی شاد و آرام 
عالئم  مشاهده  به محض  شوند.  شما 
افسردگی سریع به پزشک مراجعه کنید 

تا در دام آن گرفتار نشوید.

15. نشانه های کهولت
احساس می کنید کمی فراموشکار شده اید 
و مشکل در حافظه دارید؟ ازدست رفتن 
حافظه قوی می تواند نشانه ای از زوال 
عقل یا افسردگی باشد. نشانه ها و عالئم 
شبیه  گاهی  عقل  زوال  و  افسردگی 
ممکن  دو  هر  بروز  البته  یکدیگرند، 
است. افرادی که دچار مشکالت زوال 
عقل مانند آلزایمر  هستند معموال افسرده 

هم می شوند.
راه حل مشکل: اگر نمی دانید عالئم آن 
به چه علت به وجود آمده، به پزشک 
مراجعه کنید تا در شناسایی و رفع مشکل 

به شما کمک کند.

16. غم و اندوه
عزاداری و غمگین  شدن بعد از فقدان 
همسر و عزیزان طبیعی است. در افراد 
میانسال، افسردگی ناشی از این غم به شکل 
مشکالت حافظه، گیجی، انزوا و دوری 
از اجتماع بروز می کند. غم و افسردگی 
از عوامل مرگ هایی هستند که بر اثر 

مشکالت قلبی به وقوع می پیوندد.
راه حل مشکل: اگر عزادار هستید، گریه 
کنید و غمگین بودن را حق طبیعی خود 
بدانید. احساسات تان را بروز دهید و از 
آنها برای دوستان خود بگویید. مشاوره 
با کارشناس یا حاضرشدن در گروه های 
اجتماعی که دغدغه های مشابه دارند 

می تواند به بهبودتان کمک کند.

  ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

یکی از عوارض میانسالی افسردگی 
است. در این سن  خواسته های 

فرزندان، والدین  کهنسال و همچنین 
مسائل زندگی زناشویی و وظایف 

شغلی فرد میانسال را تحت فشار 
قرار می دهند. نتیجه این فشارهای 

پی درپی افسردگی است

17. تنهایی و عوارض آن
حضور در اجتماع و داشتن حلقه های ارتباطات می تواند به کاهش و 
جلوگیری از افسردگی کمک کند. برخی پشتیبانی های عاطفی و اجتماعی 
نیز مفید هستند. تحقیقات نشان می دهد معاشرت با دوستان و نزدیکانی 
که دور از شما زندگی می کنند و درواقع با شما ارتباط تنگاتنگی ندارند، 
یعنی  کنارتان زندگی نمی کنند، به بهبود خلق وخو کمک بیشتری می کند. 
ظاهرا حمایت های درون خانواده ای به اندازه معاشرت با دوستان و آشنایان 

در بهبود روحیه موثر نیست.
راه حل مشکل: ارتباط  تان را با دوستان و اعضای خانواده حفظ کنید. به 
کمک تکنولوژی های جدیدی که اینترنت در اختیارتان قرار می دهد )مثال 

تماس تصویری( با دوستان و اقوامی که از شما دور هستند در ارتباط باشید.
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