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عادت یا اختالل روحی

همه ما کارهایی انجام میدهیم که میتوانند عادت بدی تلقی شوند ،از ضعف در
برقراری ارتباط گرفته تا ترکاندن جوشها .هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست و
همه آدمها دست به کارهایی میزنند که ممکن است غیرعادی یا نامتعارف به
نظر برسد .اما چه میشود که عادتهای بد ما تبدیل به مشکالت جدیتری
میشوند؟ از کجا متوجه شویم که این عادتها در واقع نشانه یک اختالل
روحی هستند؟
تعریف مشخصی برای عادت بد وجود ندارد چون این مسئله در هر کسی
متفاوت است .یک عادت ،زمانی مشکلساز محسوب میشود که شما را
از انجام کارهای ساده یا اساسی زندگی روزمرهتان ناتوان کند .عادتها زمانی
اختالل به شمار میآیند که تمام فکرتان را به خود درگیر کنند ،دیگر از چیزهای مورد
عالقهتان لذت نبرید یا به خودتان صدمه بزنید.
بیشتر از قبل مرتکب آن عادت میشوید
آدمها وقتی متوجه میشوند عادت بدی دارند ،تا جایی که بتوانند تالش میکنند آن را ترک کنند .اما اگر بیشتر
از قبل عادت بدتان را تکرار میکنید ،احتماال ًباید آن را یک اختالل روحی تلقی کنید .در چنین شرایطی از خودتان
بپرسید تمایلی به ترک این رفتار دارید یا نه .دالیلی که برای تمایل یا عدم تمایلتان برای ترک عادتتان میآورید،
میتواند شما را به سمت درمان تخصصی هدایت کند .تشخیص شدت و تعداد دفعات تکرار نشانههای آن عادت
و مدت زمانی که صرف آنها میشوند ،به شما کمک میکند که تصمیم بگیرید به دنبال درمان مشکلتان بروید.
کم میخوابید یا به بهداشت شخصیتان نمیرسید
هر چیزی که از نظر دیگران ناهنجار محسوب شود ،میتواند یک عادت بد باشد .با این حال ،عادتها وقتی اختالل
روحی به حساب میآیند که روی زندگی ما تأثیر منفی داشته باشند .اگر فکر تمیزی و نظافت خانه آنقدر ذهنتان را
مشغول کند که به خاطر ترس از کثیف کردن حمام نتوانید حمام کنید ،این نشانه یک اختالل روحی است .کارهایی
مثل کنترل چندباره در خانه که مانع خوابیدن یا استراحت کردنتان شود هم یک نمونه دیگر از این مسئله است.
دائما در عذاب هستید
یکی از نشانههای آشکار اختالل بودن یک عادت بد ،این است که دائما ًدر عذاب و فشار باشید .مهمترین تفاوت
میان عادت و اختالل روحی ،تجربه عالئم روانشناختی یا الگوهای رفتاریای است که معموال ًبا عذاب و فشار قابل
توجهی همراه هستند ،یعنی شخص عالئمی را تجربه میکند که برایش دردآور یا آزاردهنده هستند و او را از داشتن
یک زندگی آزاد و آسوده محروم میکنند .یک تأثیر دیگر این مسئله آن است که باعث ناکارآمدی شخص در یکی یا
تعدادی از بخشهای زندگیاش مثل روابط عاطفی یا شغلش ،میشود.
بیش از حد خودتان را درگیر کارتان میکنید
در سالهای اخیر این طرز فکر که «فقط باید کار کرد و استراحت الزم نیست» ،بسیار رواج پیدا کرده و گرچه مردم
فکر میکنند با این روش زودتر به آرزوهایشان میرسند ،اما این مسئله نشان نمیدهد که شما از آن دست آدمهایی
هستید که خودشان را سختکوش میدانند ،بلکه این در حقیقت یک اختالل روحی مضر است.
افراط در برنامهریزی ،نیاز به مشغول بودن دائمی ،تمرکز بیش اندازه روی مسئله درآمد و همیشه در عجله بودن،
نشانه انگیزهدار بودن شخص نیست ،بلکه نشاندهنده اضطراب پنهانی است که او برای مواجه شدن با احساساتش
دارد .همچنین این مسئله میتواند نشانه مشکالت پنهانی باشد که شخص در رابطه با ارزشگذاری خود (ارزش فرد
در نظر خودش) دارد .این مشکل اغلب با اختالالت اضطرابی و افسردگی همراه میشود .بعضی افراد زندگی خود را به
خاطر شغل یا هدفهایشان نابود میکنند و نمیتوانند با خودشان کنار بیایند ،چون خود واقعیشان را قبول ندارند.
فراموشکاریتان روند طبیعی زندگیتان را مختل کرده
برای همه ما گاهی پیش می آید که کاری را فراموش کنیم ،از فراموش کردن موعد انجام یک کار گرفته تا پرداختن
یکی از قبضها .همه آدمها چنین اتفاقی را تجربه کردهاند .با این حال اگر فراموشکاریتان شدت زیادی پیدا کرده،
این مسئله جدیتر از یک عادت بد است.
کسی که هر روز کلیدهایش را جا میگذارد ،کیفپول یا تلفن همراهش را گم میکند ،یا فراموش میکند که چند
دقیقه قبل کیفش را کجا گذاشته ،شاید اینطور به نظر برسد که رفتارهای او صرفا به خاطر عادت بد فراموشکاری
هستند ،اما ممکن است این شخص دچار اختالل کمتوجهی یا کمتوجهی -بیشفعالی باشد.
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شاید بازسازی نخاع
ممکن شود

پژوهشگران با کمک نوعی هیدروژل ،اسکلت زیستی مخصوصی ابداع کردهاند که
میتواند به بازسازی نخاع کمک کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از مجله ادونسد ساینس نیوز ،نخاع ،نقش
مهمی در پردازش حسی ،کنترل حرکت ،تنفس و دیگر کارهای داوطلبانه
و غیر داوطلبانه بدنی دارد .نخاع به عنوان جزئی از سیستم عصبی مرکزی،
به کمک تعدادی رشته عصبی با مغز و بخشهای دیگر بدن ارتباط برقرار
می کند؛ در نتیجه آسیبهای نخاعی میتوانند پیامدهای جدی مانند فلج
کامل را در پی داشته باشند .بازسازی موفقیتآمیز نخاع به خاطر پیچیدگی و
توانایی ضعیف این سیستم در بازسازی ،کار دشواری است .اسکلتهای زیستی که برای
این هدف ساخته شدهاند ،باید ویژگیهای خاصی از جمله قابلیت تجزیه زیستی برای بهبود انسجام
سلولهای عصبی ،ذخیره باالی آب مورد نیاز متابولیسم سلول ،نفوذپذیری باال ،ساختار سهبعدی فیبر
و انعطافپذیری باال داشته باشند .اخیرا برای ساخت اسکلتهای مهندسی شده بافت ،از هیدروژلها
استفاده میشود .هیدروژلها ،برخی از این ویژگیها را دارند اما برای تقلید عملکرد فیبرهای آکسون
نخاع باید یک روش پردازشی را پشت سر بگذارند .فرآیند الکتروریسی میتواند وسیلهای برای رسیدن
به ساختار فیبر در سطح میکرو و نانو باشد .پژوهشگران با کمک فناوری الکتروریسی ،اسکلت جدیدی
از جنس هیدروژل برای بازسازی نخاع ارائه دادند .این اسکلت مبتنی بر گالتین متاکریلوئیل ،هم قابل
تجزیه زیستی و هم از نظر مکانیکی قابل تنظیم است و دوام باالیی نیز دارد .پژوهشگران ،عملکرد
درونجانداری این اسکلت را در موشهایی که به خاطر آسیب نخاعی ،به اختالل عملکرد در پای عقب
مبتال بودند ،ارزیابی کردند .موشهایی که با این اسکلت جدید تحت درمان بودند ،طی  ۱۲هفته به
بهبودی قابل توجهی دست یافتند .اگرچه سلولهای بنیادی عصبی پس از  ۱۲هفته هنوز به اسکلت
هیدروژل نیاز داشتند اما ارزیابیهای بعدی ،نجات این سلولها را تایید کردند.
رگهای خونی جدیدی که در محل آسیبدیده شکل میگیرند ،میتوانند به بازسازی دوباره آکسون
کمک کنند .بسیاری از آسیبهای عروقی موشهای گروه کنترل شده ،با موشهای دیگر مورد مقایسه
قرار گرفتند و تناسب این روش برای درمان نخاع و دیگر بافتهای آسیب دیده تایید شد.
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رکورد راننده نابینا
در پیست تاپ گیر!

آمیت پاتل در سال  2013بینایی خود را از دست داد .قبل از آن پاتل ،راننده
اورژانس بود .از دست دادن بینایی او هم به معنی از دست رفتن یکی از
بزرگترین لذتهای زندگی خود یعنی رانندگی بوده است.
تویوتا یکبار دیگر به پاتل شانس نشستن پشت فرمان را داده است.
البته او آماد ه راندن یک تویوتا  86-GTمجهز بوده و یک نفر دیگر هم
در صندلی سرنشین کار راهنماییاش را بر عهده داشته است .البته این
یک رانندگی عادی نبوده چراکه پاتل باید در پیست تست مشهور تاپ گیر
رکورد جدیدی را ثبت کند .پاتل با یکی از سختترین وضعیتهای زندگی خود
روبهرو بوده چراکه یکی از مهمترین حواس  5گانه خود را از دست داده و باید وظیف ه راندن یک
خودرو را بر عهده بگیرد .البته او امیدوار است که به زودی بینایی از دست رفتهاش را باز پس گیرد.
یرغم پسزمینههایی که وجود داشته پاتل سواری شگفتانگیز و مثبتی را تجربه کرده و
البته عل 
پشت فرمان تویوتا احساس فوقالعادهای به او دست داده است .او میگوید پشت فرمان خودرویی
همچون  86-GTکه خودروی واقعی برای راننده بود توانسته همهچیز را احساس کند .این خودرو با
پاتل ارتباط برقرار کرده است .راننده داستان ما احساس خود را همانند شناور بودن توصیف میکند.
خود او طرفدار تاپ گیر بوده و میگوید همانند هر فردی که این برنامه را تماشا میکند ،فکر کرده
میتواند بهتر از راننده دیگر یک دور پیست را طی کند .هدف اولیه و اصلی او رسیدن به رکورد زیر 2
دقیقه در پیست تاپ گیر بوده است اما در نهایت عملکرد بسیار بهتری داشته و یک دور پیست را
در  1دقیقه و  46ثانیه طی کرده است .این رکورد برای یک فرد عادی هم بسیار خوب است چه رسد
به فردی نابینا .پاتل از پسر دو و نیم سال ه خود به خاطر تأثیرگذاری زیاد نام میبرد .او میخواهد
به پسرش نشان دهد که هر چیزی امکانپذیر بوده و اگر او بتواند یک کاری را انجام دهد پس همه
میتوانند آن را انجام دهند .او امروز برای هم ه ما فردی تأثیرگذار بوده است.
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