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بیماری »ویلیس اِکبوم« که 
»سندرم  به نام  این  از  پیش 
»لرزش  یا  بیقرار«  پاهای 
شهرت  نیز  پاها«  عصبی 
داشت، نوعی اختالل عصبی است که با تحرک 
مهارنشدنی پاها ظاهر می شود. حرکت به دلیل 
مانند گزگز، سوزش و  ناخوشایند  احساس 
مورمور در پاهاست که شدت آن در افراد، 
به خصوص  حالت  این  خواهدبود.  متفاوت 
در شرایطی بی تحرکی و استراحت بدن اتفاق 
می افتد و در نتیجه فرد هنگام خواب شبانه یا 
نشستن طوالنی نمی تواند آرامش داشته باشد. 
عالئم متوسط تا شدید بیماری، حدود 3درصد 
را  کودکان  0/5درصد  و  بزرگسال  جمعیت 

درگیر می کند. 

علت ابتال »سندرم پاهای بیقرار«
برای  دقیق  علت  نمی توان  موارد،  اکثر  در 
داد.  تشخیص  بیقرار  پاهای  سندرم  به  ابتال 
از لحاظ فیزیولوژیک، ثابت شده که اختالل 
نورولوژیک در کمبود دوپامین مغز و نخاع 
نقش دارد. دوپامین ترکیب شیمیایی مهمی 
است که به عصب ها برای برقراری ارتباط و 

تنظیم حرکات بدن کمک می کند. 
در مورد سندرم پاهای بیقرار باید به دو نوع 
اولیه و ثانویه اشاره کرد. نوع اولیه بدون هیچ 
دلیل مشخصی معموال در اوایل میانسالی بروز 
پیدا می کند و غالبا زمینه خانوادگی دارد. این 
مشکل تا سن 60 سال به تدریج تشدید می شود 
و در موارد شدید حتی ممکن است ساعد 
دست ها نیز درگیر شود. 70درصد موارد سندرم 
پاهای بیقرار را می توان مربوط به نوع اولیه 
دانست که درپی نوعی اختالل ژنتیک بروز 

پیدا می کند. 
اما عوامل دیگری نیز می توانند زمینه ساز این 

اختالل شوند:
 کمبود آهن: کمبود آهن در تولید دوپامین 
اگر کمبود  ایجاد می کند، حتی  اختالل  مغز 

به حدی نباشد که کم خوبی اطالق شود. نتایج 
مطالعه ای روی 88 کودک مبتال به بیش فعالی 
و نقص تنوجه نشان می دهد که یک سوم آنها 
دچار سندرم پاهای بیقرار نیز هستند و کمبود 

آهن در آنها دیده شد. 
 بیماری های مزمن: دیابت، نارسایی کلیوی، 
پلی آرتریت  و  فیبرومیالژی  ام اس،  میگرن، 
روماتوئید از جمله بیماری های مزمن هستند 
که می توانند عامل سندرم پاهای بیقرار باشند. 
این مشکل از هر 10 بیمار دیالیزی، 4 نفر را 

درگیر می کند. 

دوره  طی  خانم ها  از  بعضی  بارداری:   
پاهای  سندرم  تشدید  یا  بروز  با  بارداری 
مواجه  سوم  ماه   3 طی  به خصوص  بیقرار 
هستند. معموال طی دو هفته پس از زایمان 
این مشکل در افرادی که سابقه آن را نداشته اند، 

برطرف می شود. 
B12 کمبود اسید فولیک و 

 مصرف برخی داروها: مانند ضدافسردگی، 
روان پریشی و ضدحالت تهوع

 افراط در مصرف کافئین
 چاقی

عالئم »سندرم پاهای بیقرار«
 تمایل به حرکت دادن پاها، اغلب به خاطر 
و...  درد  خارش،  گزگز،  سوزش،  احساس 

در این اندام ها 
طی  غیرارادی  حرکت  تشدید  و  بروز   

دوره های استراحت و بی تحرکی بدن 
حرکات  و  شب  هنگام  عالئم  تشدید   
غیرارادی طی 10 تا 60 ثانیه در 80درصد افراد

 تسکین عالئم با ماساژ، خم کردن زانوها، 
راه رفتن و کشش مالیم پاها

چند  از  است  ممکن  عالئم  دوره های  بروز 

دقیقه تا چند ساعت ادامه یابد. افراد معموال 
از بی خوابی مزمن و خستگی شدید طی روز 
رنج می برند. حرکات معموال در هر دو پا ظاهر 
می شود اما امکان دارد فقط یکی از پاها درگیر 
شود. البته حرکت دادن پاها در خواب الزاما 
به معنای سندرم پاهای بیقرار نیست و مشورت 
با پزشک می تواند به تشخیص دقیق کمک کند. 

تشخیص، پیشگیری و درمان
برای تشخیص سندرم پاهای بیقرار معموال 
به وضعیت عالئم، زمینه خانوادگی  پزشک 

انجام  می پردازد.  عمومی  شرایط سالمت  و 
مانند  عضالت  یا  خون  آزمایش های  برخی 
نیز  و...  تیروئید  گلوکز،  هموگلوبین،  سطح 
معموال تجویز می شود. در صورت نیاز، پزشک 
عمومی مشورت با متخصص مغز و اعصاب 

را نیز توصیه می کند. 
کافی  دریافت  و  تغذیه  به  توجه  البته 
مصرف  همچنین  ضروری  ریزمغذی های 
متعادل خوراکی های حاوی کافئین، اجتناب 
فعالیت ورزشی  انجام  الکل و دخانیات،  از 
منظم، کنترل استرس و خستگی، ایجاد شرایط 
خواب مطلوب و مشورت با پزشک در مورد 
مصرف داروها به خصوص در موارد ابتال به 
بیماری های مزمن می تواند در کاهش زمینه ابتال 
و تشدید عالئم سندرم پاهای بیقرار موثر باشد. 
در مورد کمبودهای غذایی یا عوامل ثانویه، 
اما  بهبود موثر است  رفع عامل زمینه ای در 
اگر سندرم پاهای بیقرار ناشی از زمینه ژنتیک 
باشد، درمان قطعی را نمی توان انتظار داشت. 
البته رعایت توصیه هایی مانند ماساژ پاها، دوش 
آب گرم، کمپرس گرم و سرد پشت سرهم و 
پرهیز از نشستن طوالنی نیز به بهبود عالئم 

کمک می کند.
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ساز ناکوک »پاها« با آرامش
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی 

 بیماری »ویلیس ِاکبوم« که پیش از 
این به نام »سندرم پاهای بیقرار« یا 

»لرزش عصبی پاها« نیز شهرت داشت، 
نوعی اختالل عصبی است که با تحرک 
مهارنشدنی پاها ظاهر می شود. حرکت 

به دلیل احساس ناخوشایند مانند گزگز، 
سوزش و مورمور در پاهاست که شدت 

آن در افراد، متفاوت خواهدبود. این 
حالت به خصوص در شرایطی بی تحرکی 

و استراحت بدن اتفاق می افتد و در 
نتیجه فرد هنگام خواب شبانه یا نشستن 

طوالنی نمی تواند آرامش داشته باشد

در مورد نوجوانانی که مواد مخدر و الکل مصرف 
می کنند، این تصور نادرست وجود دارد که آنها ذاتًا 
»بچه های بدی« هستند. بسیاری از والدین گمان می کنند 
که نوجوانان به دلیل سرکشی از خانه بیرون می روند و 
به مواد مخدر یا الکل روی می آورند. هیچ دلیلی قاطعی مبنی بر استفاده 
نوجوانان از مواد مخدر یا الکل وجود ندارد اما در اینجا به برخی از 
موضوعات اصلی و تأثیرات رفتارهایی که باعث استفاده نوجوانان از مواد 
مخدر و الکل می شود می پردازیم. مهم است که شما به عنوان والدین 
این دالیل را درک کرده و با بچه های خود در مورد خطرات نوشیدن 

الکل و مصرف مواد مخدر صحبت کنید.

1. بی حوصلگی
بی حوصلگی و نداشتن انگیزه یکی از رایج ترین دالیلی است که نوجوانان 
به مصرف الکل و مواد مخدر روی می آورند. بعضی از بچه ها تحمل تنهایی 
را ندارند و کاندیداهای خوبی برای سوءمصرف مواد هستند. آنها برای 
سرگرم شدن و جبران احساس تهی بودنشان از مواد و الکل استفاده می کنند 
بنابراین نوجوانتان را با مسوولیت های بیشتر یا فعالیت های فوق برنامه 
درگیر کنید تا او وقتی برای فکر کردن به مواد مخدر یا الکل نداشته باشد.

2. تجربه دوست یابی
بسیاری از نوجوانان، معموالً در سال اول دبیرستان، خجالتی هستند 
در  دارند)مخصوصاً  کردن و دوست یابی مشکل  برقرار  ارتباط  در  و 
مدرسه جدید با دانش آموزان بزرگ تر(. نوجوانان معموالبرای به دست 
آوردن اعتماد به نفس باالتر، با گروه اجتماعی خاصی که به دلیل استفاده 
از مواد معروف هستند، ارتباط برقرار می نمایند، نه تنها به خاطر فشار 
مستقیم همسن و ساالن بلکه به دلیل نیازی که برای برقراری ارتباط و 
دوست یابی احساس می کنند و به مصرف مواد یا الکل روی می آورند. 
تشویق فرزندانتان برای پیوستن به کلوپ های ورزشی می تواند به آنها 

کمک کند تا از روش سالم دوست پیدا کنند.

3. افسردگی
تعدادی از نوجوانان برای فرار از تنهایی و افسردگی به سمت مواد مخدر 
و الکل کشیده می شوند. زمانیکه آنها غمگین یا افسرده هستند، برای درمان 
خودشان به مواد روی می آوردند چون این روش را راهی برای فراموشی 
و ایجاد احساس خوشبختی می دانند ممکن است شما در توصیف چنین 
حالتی فقط بگویید که فرزند شما در سن بلوغ است و این حالت طبیعی 
است اما ممکن است که مشکل افسردگی بسیار عمیق تر از حدس شما باشد.

4. کنجکاوی
کنجکاوی بخش طبیعی زندگی است و نوجوانان از این احساس بی بهره 
نیستند. آنها به دلیل کنجکاوری از الکل یا مواد مخدر استفاده می کنند تا 
بفهمند که این مواد چه حسی را در آنها به وجود می آورند. با اینکه ممکن 

است نوجوانان از مضرات مصرف مواد آگاه باشند اما خیال می کنند که 
شکست ناپذیر هستند و مواد روی ایشان تاثیری ندارد. آموزش دادن به 
فرزندان در مورد عواقب و پیامدهای سوءمصرف مواد مخدر و الکل به 

خاموش کردن چنین حس کنجکاوی کمک می کند.

5. استرس
در دوران دبیرستان بسیاری از نوجوانان به خاطر حجم سنگین برنامه ها 
برنامه دچار استرس  و کالس های متنوع و زیاد و فعالیت های فوق 
می شوند. فقدان مهارت های مقابله ای می تواند آنها را به جستجوی روش 
مصنوعی مقابله با استرس سوق بدهد. بنابراین برای استراحت و آرامش 

به سراغ مواد می روند.

6. اعتماد به نفس پایین
اعتماد به نفس پایین در نوجوانان، به ویژه در سنین 14 تا 16 سالگی، 
به دلیل مشکل ظاهری یا نداشتن دوست می تواند رفتار خود تخریبی 
را در آنها به وجود بیاورد. رسانه ها، افراد زورگو و اغلب، خانواده ها به 
نوجوانان فشار می آورند تا به گونه ای خاص رفتار و عمل کنند بنابراین 
در صورت عدم رعایت شیوه های دیکته شده، نوجوانان اعتماد به نفس 
خود را از دست می دهند. به نظر می رسد مواد مخدر و الکل راهی آسان 
برای فرار از این موقعیت است. بسیاری از نوجوانان خجالتی با اعتماد 
به نفس پایین اقرار می کنند که تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر کارهایی را 
انجام می دهند که در حالت عادی قادر به انجام آنها نیستند. این بخشی از 
جذابیت مواد مخدر و الکل برای چنین نوجوان هایی است.به عنوان مثال 
یک شخص صدای خوبی ندارد اما تحت تاثیر مواد با صدای بلند آواز 
می خواند، الکل و داروهای دیگر نه تنها کمرویی را کاهش می دهند بلکه 
اضطراب اجتماعی را هم تسکین می بخشند اما تمام این حاالت کاذب 
هستند و بعد از اتمام اثر مواد از بین خواهند رفت. این افراد گمان می کنند 
که مثل بقیه مردم، کامال عادی هستند اما دیگران به راحتی متوجه می شوند 

که فردمذکور الکل یا مواد مخدر مصرف کرده است.

7. شاید بعدا فرصت نشود
نوجوانان اغلب احساس می کنند که آزمایش و امتحان کردن بعضی از 
چیزها یک ضرورت اجتماعی است که یا االن باید کارمورد نظر را انجام 
بدهند یا شاید دیگر فرصت انجامش را نداشته باشند پس قبل از رسیدن 
به جوانی وآغاز مسوولیت پذیری می توانند هر کاری را که دوست دارند 
مانند مصرف مواد یا الکل انجام بدهند زیرا در حال حاضر هیچ مسوولیتی 
به گردن آنها نیست. همچنین احساس می کنند با یک یا دوبار استفاده از 

مواد مخدر و الکل اتفاقی برایشان خواهند افتاد.

8. ژنتیک
در صورتی که سابقه اعتیاد به مواد مخدر یامصرف الکل در خانواده ای وجود 
داشته باشد، ممکن است نوجوانان از نظر ژنتیکی مستعد سوءمصرف مواد 

مخدر و الکل باشد.اگرچه انتخابها 
در نوجوانی خیلی محدود هستند 

اما نمی توانیم آنها را بابت انتقال چنین 
ژنی مقصر بدانیم، به ویژه که تحصیالت 

هم نداشته باشند. اگر سابقه اعتیاد خانوادگی 
وجود دارد، صادق باشید و روراست در مورد 

خطرات واقعی سوء مصرف مواد با نوجوان گفتگو کنید.

9. فشار همساالن
نوجوانان اغلب فکر می کنند که همسن و سال های آنها نمی توانند 

تاثیری روی رفتارشان داشته باشند اما به راحتی تحت تاثیر همساالن قرار 
می گیرند. این فشارو الگوبرداری اغلب در سنین شانزده تا هجده سالگی 
اتفاق می افتد، درست هنگامیکه یک نوجوان با خود می گوید که دیگران 
چنین کارهایی را انجام می دهند پس من هم انجامش می دهم. وقتی نوجوان 
در یک مهمانی کنار دوستان قرار می گیرد، فکر می کند که در شرایط موجود 
باید رفتارهای آنها را تقلید کند. همیشه این فشار از جانب همسن و سال ها 
نیست و گاهی هم دوستان بزرگ تر باعث تحریک می شوند پس در انتخاب 

دوست نوجوانان باید وسواس کافی را به خرج داد.

10. الگوبرداری از دیگران 
نوجوانان شاهد مصرف مواد گوناگونی مانند سیگار و الکل و حتی موادمخدر 
توسط والدین یا بزرگساالن دیگر هستند.گاهی هم دوست فرزند نوجوان 
ما او را تشویق یا مجبور به مصرف چنین موادی می کند. به دلیل دسترسی 
راحت نوجوانان به مواد مخدر و...و همچنین استفاده سایرین بخصوص 
دوستان و خانواده، نوجوان هم چنین اعمالی را عادی تلقی می کند ودر 
ذهن خودش مصرف مواد را بخشی نرمال از تجربیات نوجوانی می داند.

11. رسانه های محبوب
»45 درصد از نوجوانان با این جمله موافق هستندکه گوش دادن به بعضی 
از موسیقی های مورد عالقه آنها یا تماشای برنامه های تلویزیون مانند فیلمی 
که هنرپیشه محبوب نوجوان را درحال سیگار کشیدن نشان می دهد،استفاده 
از سیگار یا مواد مخدر و الکل را مطلوب جلوه می دهد« بنابراین از برنامه 
و محتوای رسانه هایی که پسر یا دختر شما استفاده می کنند آگاه باشید و 

در مورد خطرات چنین برنامه هایی با فرزند خود صحبت کنید.

12. فرار و خوددرمانی
وقتی نوجوانان ناراضی هستند و نمی توانند به تنهایی یا از طریق فردی 
مطمئن، راهی برای سالمتی خود پیدا کنند، ممکن است برای به دست 
آوردن آرامش به مواد شیمیایی پناه ببرند. بسته به اینکه چه ماده ای را امتحان 
می کنند، احساس رضایتمندی و شادی، هیجان یا اعتماد به نفس و سرحالی 
به آنها دست می دهد. دوران نوجوانی می تواند عواقب عاطفی سختی را برای 
نوجوانان رقم بزند، گاهی اوقات حتی باعث افسردگی می شود، بنابراین 

وقتی به نوجوانان راه حلی 
پیشنهاد می شود که می تواند 
کند،  خوب  را  بدشان  حال 
بسیاری از آنها نمی توانند مقاومت 
کنند. به عنوان مثال، برخی از نوجوانان 
برای مدیریت استرس از دارو استفاده می کنند. 
بعضی اوقات آنها از محرک های تجویز شده )مثال 
داروهایی برای درمان اختالل کمبود توجه( سوء استفاده 
می کنند تا هنگام مطالعه و یا انجام آزمایشات، انرژی و 
تمرکز کافی داشته باشند. برخی دیگر از داروهای تسکین دهنده 
درد یا آرامش بخش برای مقابله با استرس تحصیلی، اجتماعی یا 
عاطفی استفاده می نمایند. کم کم این داروهای ساده اثر خودشان را از دست 

می دهند و نوجوان به دنبال مواد قوی تری می رود.

13. عصیانگری
نوجوانان عصیانگر بر اساس شخصیت خود مواد مختلفی را برای استفاده 
که  است  نوجوانانی  برای  عالقه  مورد  داروی  الکل  می کنند.  انتخاب 
رفتارخشونت آمیز دارند. متامفتامین یا شیشه همچنین رفتارهای پرخاشگرایانه 
و خشونت آمیز را تشویق می کند و می تواند به مراتب بسیارخطرناک تر و 
قدرتمندتر از الکل باشد. برخی از نوجوانان از داروهای روان گردان )انواع 
محرک ها(در مهمانی استفاده می کنند تا اصطالحا به باالی ابرها برسند. 
همچنین ال اس دی و داروهای توهم زا به عنوان راهی برای گریز از موقعیت 
فعلی شناخته می شوند و اغلب نوجوانانی که گمان می کنند کسی آنها را 
درک نمی کند، تمایل به استفاده از این دسته داروها دارند و ممکن است با 
مصرف چنین موادی مدت طوالنی در دنیایی ایده آل و مهربان تر غوطه ور 
شوند. استعمال سیگار می تواند به نوعی یک روش مقابله ای برای نشان 
دادن استقالل نوجوان و اعتراض و عصبانی کردن والدین باشد. دالیل 

مصرف مواد مخدر نوجوانان به اندازه خود آنها پیچیده است.

14.احساس رضایتمندی سریع
مواد مخدر و الکل به سرعت اثر می کنند. تأثیرات اولیه بسیار خوب است و 
نوجوانان به دلیل اثر زودهنگام، به مصرف مواد مخدر و الکل روی می آورند.

15. اطالعات غلط
اصلی ترین دلیل استفاده از مواد مخدر و الکل،به طور یقین، دادن اطالعات 
نادرست درباره این مواد است. تقریباً بین دوستان هر نوجوانی افرادی 
هم حضور دارندکه ادعا می کنند درهر کاری متخصص هستند و با افتخار 
به نوجوان اطمینان می دهند که استفاده از مواد مخدر خیلی هم خطرناک 
نیست.بنابراین به نوجوانان خود درباره مشکالت ناشی از مواد مخدر 
آموزش بدهید تاآنها ازخطرات استفاده چنین موادی اطالعات کافی در 

اختیار داشته باشند.
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