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ممکن  اگر  نعمتی روشن  : خانم 
است یک تعریف و توضیحی از اختالالت 
چه  که  این  و  بفرمایید  ارایه  استرسی 

زمان هایی این اتفاق می افتد؟
ببینید، در زندگي روزمره، هر كسي ممكن 
است با حوادث طاقت فرسا، ترسناك، و به 
دور از توقع و كنترل روبرو شود. به طور 
مثال، ممكن است دچار حادثه رانندگي شويم، 
مورد تعرض قرار گیريم و يا شاهد يك حادثه 
دردناك باشیم و اين اتفاق تا مدت ها استرس 
و اختالالت ناشی از آن را در روح و روان 
ما به جای می گذارد در اين میان پلیس ها، 
آتشنشان ها و كاركنان آمبوالنس ها با احتمال 
می شوند  روبرو  حوادثي  چنین  با  بیشتري 
كه مجبورند با حوادث ترسناك مقابله كنند 
اين  به  منجر  مشكالت  اين گونه  تكرار  اما 
می شود كه اغلب مردم، بعد از مدتي بدون 
هیچ كمكي با آن كنار مي آيند اين در حالی 
می تواند  استرسی  اختالالت  اين  كه  است 
نتايج ماندگار برای طوالنی مدت برای افراد 
به دنبال داشته باشد بنابراين ما اين واكنش 

را اختالل استرسي پس از حادثه مي نامیم.
سرسختی  صورت  این  در   :
روان شناسی آیا با مفهوم اختالالت استرسی 

رابطه دارد؟
تعريفی كه می توان از سرسختی روان شناسی 
ارائه داد به اين شكل است كه برخی افراد به 
واسطه برخوردار بودن از مجموعه گرايشات 
رفتاری پس از تجربه درجات بااليی از استرس 
در موقعیت های گوناگون زندگی همچنان از 

سالمت روانی برخوردارند. 
با  مواجه  از  پس  افراد  برخی  عبارتی  به 
استرس بسیار زياد اما همچنان دارای سالمت 
روانی مناسبی بوده و توانسته اند به شكلی 
بنابراين  كنند  مديريت  را  روانشان  و  خود 
سرسختی  را  روان شناختی  توانمندی  اين 
روان شناسی نامیده اند كه به گفته دانشمندان 
اين حوزه، مشتمل بر سه مؤلفه تعهد، كنترل 

و به چالش كشیدن است.
از  مجموعه ای  شناختی  روان  سرسختی 

هنگام  در  كه  است  شخصیتی  ويژگی های 
مواجهه با وقايع تنش زای زندگی به عنوان 
منبع مقاومت ايفای نقش می كند، امكان بروز 
عالئم بیماری را كاهش می دهد و اين نوع 

مديريت و اتفاق خوشايند از تجربیات مفید 
و متفاوت دوران كودكی نشأت می گیرد.

در  مدیریت  معتقدید  شما  پس   :
بحران که بر پایه این سه مولفه قرار گرفته 

است می تواند شرایط مناسبی برای حفظ 
بهداشت روانی را پدیدار شود اما چگونه؟
افرادی كه دارای تعهد قوی هستند به دنبال 
تجربه هايشان  تبديل  راه های  كردن  پیدا 

جای  به  و  بوده  مهم  و  جالب  اموری  به 
هستند.  متكی  خود  به  آنها  از  كناره گیری 
اين  بر  هستند  قوی  كنترل  در  كه  افرادی 
رخدادهای  جريان  بر  می توانند  كه  باورند 
مختلف اطرافشان موثر واقع شوند و در نهايت 
افرادی كه دارای ظرفیت به چالش كشیدن 
موقعیت های استرس زا هستند قدرتمند بوده 
خردمندی  مبنای  بر  شكوفايی  معتقدند  و 

حاصل از تجربه خواهد بود.
: گویا اخیرا، پژوهشی داشته اید که 
به دنبال آن، رابطه ابتال به اختالل استرس 
روان شناختی  با سرسختی  سانحه  از  پس 
شامل  که  دادید  قرار  بررسی  مورد  را 
کارکنان  باالخص  شغل ها  پراسترس ترین 
آتشنشانی است. امکان دارد در این مورد 

بفرمایید؟ توضیحاتی 
بله اين پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابتال 
به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی 
روان شناختی در كاركنان آتشنشانی انجام شد 
كه تعداد 200 آتشنشان مورد پژوهش قرار 
گرفتند و نتايج نشان داد كه بین سرسختی 
روان شناختی و تبعات آنكه شامل تعهد، كنترل 
و مبارزه جويی با استرس پس از سانحه است 

رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
در سرسختی  تعهد  مولفه  بر  اگر  همچنین، 
با سرسختی  افراد  كنیم  تاكید  روان شناختی 
باال به فرايند درگیر شدن با عوامل استرس زا 

از  و  می دهند  ارزش  و  بها  آن  نتیجه  نه  و 
پراسترس  تقاضاهای شغلی  با  درگیر شدن 
با اين تفكر كه آنچه در توان دارند را انجام 
می دهند، مسوول نتیجه نیستند و سطح اثر 
استرس زای تقاضاهای شغلی باال را كاهش 
اين میان اختالل استرس پس  می دهند. در 
جمله  از  گوناگون  شكل  هاي  به  آسیبی، 
روابط  در  اختالل  افسردگي،  اضطراب، 
بین فردي و مشكالت شناختی بروز مي كند 
روان شناختی  متغیرهای  از  يكي  بنابراين 
اختالالت  از  پیشگیری  و  سالمت  بر  مؤثر 
روان شناختی، تنظیم هیجان است. افراد برای 
تنظیم هیجان از راهبردهای متفاوتی استفاده 
می كنند كه می تواند سازش يافته يا سازش 

نايافته باشد. 
: پژوهش های شما در این راستا، 

به چه نتیجه ای منجر شده است؟
پس از بررسي هاي انجام شده مشخص شد در 
بین سرسختی روان شناختی و زيرمقیاس های 
آن با اختالل استرس پس از سانحه در بین 
معناداری  منفی و  رابطه  آتشنشانی  كاركنان 
وجود دارد و همچنین يافته ها نشان می دهد 
كه سرسختی روان شناختی و ابعاد آن می توانند 
تغییرات مربوط به استرس پس از سانحه را 

به خوبی تبیین كنند. 
تعهد،  آنچه مشخص است  نهايت طبق  در 
كنترل و مبارزه جويی می توانند استرس پس 

از سانحه را پیش بینی كنند.
: سخن آخر: 

امید است اختالالت استرسی پس از سانحه 
نه تنها بین آتشنشانان بلكه در بین ساير مشاغل 
مشابه كه باالتر ذكر شد مورد بررسی قرار 
گیرد، و همچنین، ساير رفتارهای منتج شده 
اين مشاغل بر مبنای استرس همچون افكار 
خودكشی، میزان افسردگی، اختالالت روان 
رنجورخويی و نیز فرسودگی شغلی و... در 
اين  از  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  نیز  آنها 
اختالالت  اينگونه  با  مقابله  راه های  طريق 
فراهم شده و به سمت جامعه ای سالم تر از 

لحاظ بهداشت روانی پیش رويم.

در جامعه ای زندگی می کنیم که فشارهای مختلف از 
هر سو راه را برای اختالالت استرسی یا سرسختی از 
لحاظ روان شناسی را در ما تقویت کرده است. اتفاقات 
گاه و بیگاهی که تصورش را هم نمی توانیم بکنیم 
همه زندگی، برنامه ریزی ها، مادیات و داشته هایمان 

و حتی ابعاد معنوی مان را به چالش کشیده است. 

بهاره نعمتی روشن، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی معتقد است، تجربیات و مطالعات 
گسترده انجام شده نشان می دهد که از هر پنج نفر، یک نفر مشکالت بهداشت روانی دارد 

که به طور چشمگیری بر کارکرد زندگی روزانه وی تأثیر مخرب می گذارد.
وی در خصوص اختالالت استرسی پس از مواجه با مشکالت و سوانح و همچنین مقاوم 
شدن روحیات افراد پس از مواجه با انواع مشکالت باالخص در میان کسانی که شغل 
آنها بسیار پراسترس و خطرناک است می گوید: طبق پژوهش های انجام شده ارتباط قابل 

توجهی بین ابتال به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی روان شناختی وجود دارد این 
در حالی است که افرادی همچون کارکنان آتشنشانی، پلیس ها، کارکنان معادن، کارکنان 
نیروهای مسلح، کارکنان هالل احمر، پرستاران و کارکنان اورژانس جزو دسته ای از جامعه 
هستند که در خطر این نوع اختالالت و نتایج حاصل از آن قرار می گیرند. گفت وگوی 
ذیل که با موضوع ارتباط ابتال به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی روان شناختی 

در میان مشاغل پراسترس همچون کارکنان آتشنشانی است را از دست ندهید.
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11روانشناسی شماره هفتصدوپنجاه وشش   هفت تیـر نودونه

 ادامه از صفحه 10 )همه در یک کشتی نشسته ایم(
دكتر آنتونی مافوچی، مدير اين مركز ايمان دارد كه تا رسیدن 
به واكسن ايدز راه چندانی باقی نمانده است. هر چند ويروس 
اچ آی وی مرموزتر از اين حرف هاست و برای رسیدن به يك 
جواب قطعی بايد همچنان منتظر ماند. تا بیش از دهه 80 
میالدی،ايدز نامی ناآشنا برای مردم جهان بود. در روزگار 
ما ولی 33 میلیون نفر در جهان به ويروس اين بیماری آلوده 
هستند. از سال های آغازين دهه 80 تا امروز 25 میلیون نفر 
در جهان بر اثر اين بیماری جان سپرده اند. طبق آمارهای 
آژانس ايدز سازمان ملل UNAIDS ساالنه 2 میلیون 
نفر به دلیل ابتال به اين بیماری و عوارض آن می میرند. در 
حال حاضر كشورهای جنوبی صحرای آفريقا باالترين آمار 
ابتال و مرگ ومیر ناشی از اين بیماری را به خود اختصاص 
داده اند. در عوض شیوع آلودگی به ويروس اچ آی وی و 
بیماری ايدز در اياالت متحده و اتحاديه اروپا در يك دهه 
گذشته با كاهش چشمگیری همراه بوده است. آگاهی رسانی 
عمومی،آموزش هوشمندانه روش های پیشگیری و به كار 
بردن جديدترين شیوه های درمانی باعث شده تا ديگر ايدز 
اولین دغدغه بهداشتی كشورهای پیشرفته نباشد. با وجود 
اين اداره كنترل و پیشگیری بیماری های آمريكا در سال 
گذشته اعالم كرد ساالنه 40 هزار مورد جديد اين بیماری 

در اين كشور شناسايی می شود. 

چرا ساختن واکسن ایدز شبیه معجزه است؟
عامل  غیرمنتظره ترين  و  مرموزترين  اچ آی وی  ويروس 
بیماری زايی است كه دانشمندان تا امروز با آن مواجه بوده اند. 
اين ويروس از هر وسیله ای استفاده می كند تا سیستم دفاعی 
بدن را گمراه كند. از طرف ديگر، ويروس ايدز با سرعتی 
باورنكردنی جهش پیدا می كند و دائم تغییر چهره می دهد، 
چنانكه به گفته دانشمندان، تنوع ويروس های جهش يافته 
تنها در بدن يك فرد مبتال به اين بیماری با تمام انواع گوناگون 
ويروس آنفلوانزا در سراسر جهان در طول يك فصل سال 

برابری می كند. به گفته دكتر بنیس برتون، استاد ايمونولوژی 
موسسه تحقیقاتی اسكريپ، كشف واكسن يا ساختن 
دارويی برای مبارزه با اين ويروس به منزله تیراندازی به 
دانشمندان  اين  وجود  با  متحرك«است.  »هدف  يك 
سال هاست دنبال پاشنه آشیل اين ويروس هستند؛ بخشی 
كه طی جهش های متعدد اين ويروس كم و بیش ثابت 
باقی بماند. در حال حاضر دانشمندان برای ساختن واكسن 
ايدز در دو جناح متفاوت در برابر اين ويروس موضع 
گرفته اند. گروهی از پروژه های تحقیقاتی سال هاست 
روی تولید واكسن هايی بر پايه پادتن های مشخص متمركز 
شده اند،پادتن های پرقدرتی كه توانايی نابودی طیف 
وسیعی از گونه های متناوب ويروس ايدز را داشته باشند. 
در مقابل گروه ديگری از دانشمندان به فكر ساختن 
واكسن هايی هستند كه سیستم ايمنی بدن را از طريق 
تحريك، تولید و تكثیر سلول های دفاعی T تقويت كند. 
هر دوی اين رويكردها تا امروز به شیوه آزمون و خطا 
پیش آمده اند و شیوه های پیشنهادی آنها با موفقیت و 
شكست هايی همراه بوده است. مثال يكی از بزرگ ترين 
پروژه های تحقیقاتی با نام  AIDSVAX در تايلند و 
هند نتوانست نتايج امیدواركننده ای به دنبال داشته باشد. 
واكسن مورد استفاده در اين پروزه تحقیقاتی برپايه چند 
پادتن موثر ساخته شده بود و در سال 2003 میالدی به 
طور گسترده ای در ساكنان اين مناطق مورد استفاده قرار 
گرفت. 4 سال بعد در سال 2007 میالدی شركت داروسازی 
مرك، واكسن تولیدی خود را به طور آزمايشی معرفی 
T كرد. واكسنی كه بر پايه تقويت و تحريك سلول های
ساخته شده بود. هر چند اين پروژه پر سر و صدا زودتر 
از آن چیزی كه تصور می شد متوقف شد. دانشمندان 
طی اين پروژه تحقیقاتی متوجه شدند افراد دريافت كننده 
اين واكسن حتی نسبت به افراد معمولی بیشتر در خطر 

ابتال به بیماری ايدز قرار دارند.
UNAIDS+TIME+AP : منبع

 آیا درمان قطعی وجود دارد؟ 
نه، درمانی كه بتواند ويروس را از بدن فرد مبتال حذف كند، 
 )HIV( نداريم. روش مراقبت از افراد مبتال به اچ آی وی
روشی است كه به آن HAART می گويند كه مخفف كلمات 
Highly Active Antiretroviral Therapyاست. )به 
مفهوم درمان ضدويروسی بسیار مؤثر( كه يك روش درمانی 
سخت است كه مستلزم همكاری مداوم و فعال فرد بیمار است.

)AIMOD(داروی ضدایدز ساخت ایران
ارزش علمی داروی ایرانی ضدایدز با نام آیمد در چه 

حد است؟ 
تاكنون هیچ درمان قطعی در جهان برای عفونت اچ آی وی 
شناخته نشده است. ما هم چنین ادعايی نداريم اما داروی 
جديد )آيمد( كیفیت زندگی و طول عمر عمر مبتاليان به 
ايدز را افزايش می دهد و از اين نظر داروی ارزشمندی 
است. داروهايی كه درحال حاضر برای درمان ايدز تجويز 
سال ها  از  دارند.  ضدويروسی  خاصیت  همه  می شوند 
پیش، محققان به اين فكر می كردند كه اگر دستگاه ايمنی 
بیماران تقويت شود، از آنجا كه هدف اصلی ويروس ايدز 
سلول های دستگاه ايمنی يعنی لنفوسیت های كمك كننده 
CD4 است،كیفیت زندگی بیماران بهتر می شود و حتی 
می توان از پیشرفت عفونت و شروع مرحله عالمت دار 

بیماری ايدز جلوگیری كرد.
آیا داروی جدید، به جای تاثیر گذاشتن بر ویروس، دستگاه 

ایمنی بدن بیماران را هدف قرار می دهد؟
آيمد تحريك كننده و تنظیم كننده بسیار قوی دستگاه ايمنی 
است. داروهای ضدويروس معمول پس از ورود ويروس 
داخل سلول آنزيم الزم را برای تكثیر ويروس داخل مهار 
می كنند. اما اصال نبايد اجازه دهیم ويروس وارد سلول شود.  
در آيمد شاهديم كه اين دارو، ورود ويروس به داخل را 
كاهش می دهد.البته فعال فقط خاصیت تنظیم كنندگی دستگاه 

ايمنی اين دارو از نظر علمی تايید شده است.

آیا برخالف داروهای ضدویروس،افرادی که با آیمد درمان 
می شوند به مصرف مداوم نیاز دارند؟

بله،65درصد از بیمارانی كه داری آيمد روی آنها آزمايش 
شد، در عرض 21 ماه پس از قطع دارو،CD4بااليی داشتند. 

اين امتیاز است كه بیمار به مصرف مستمر دارو نیاز ندارد.
آیمد در چه مرحله ای از بیماری ایدز کارآمد است؟

اين دارو قبل از آنكه بیماری وارد مرحله فعال شود و زمانی 
كه CD4ها بین 200تا400 هستند،تجويز می شود. عملكرد 
آن هم به اين ترتیب است كه CD4 ها را افزايش می دهد و 

تا مدت ها در همان اندازه نگه می دارد.
چرا تاکید زیادی روی گیاهی بودن داروی آیمد می شود؟
چون آيمد تنها داروی گیاهی برای مبتاليان به ايدز است كه 
اثر تحريك كنندگی روی دستگاه ايمنی دارد در هر 3 مرحله 
مطالعاتی بدون عوارض بوده است. محققان چینی داروی 
گیاهی ديگری برای درمان ايدز معرفی كرده بودند كه چون 

اثربخشی خوبی نداشت به سرعت كنار رفت.
آیا سلنیوم ماده موثر این دارو است؟

نه،اين دارو تركیبی از 3گیاه است. البته سلنیوم دارد ولی فقط 
سلنیوم نیست. شناخت همه اين عوامل مشكل است و به زمان 
نیاز دارد. آنچه مشخص شده، اين است كه اين دارو عملكرد 
دستگاه ايمنی را به شدت تقويت می كند. اينكه دقیقا كدام 
تركیب موثر بوده نمی دانیم. ساخت آيمد اين طور نبوده كه گیاه 
را بجوشانند و عصاره اش را بگیرند. مكانیسم تهیه اش بسیار 
پیچیده است. ابتدا گیاه برای مدت طوالنی انكوبه می شود،يعنی 
تحت شرايط مساعدی برای رشد قرار می گیرد. سپس آن را 

در میدان مغناطیسی خاصی قرار می دهند.
آیا مکانیسم دارو مشخص است؟

در اين دارو صدها ماده موثر وجود دارد و پیدا كردن تك تك 
آنها بسیار مشكل است. معموال در مورد داروهای گیاهی چندان 
دنبال مكانیسم اثر نمی گردند و بیشتر به نتیجه مصرف دارو 
توجه می كنند. اين دارو CD4ها را افزايش می دهد وگاما 
اينترفرون را هم باال می برد. در نتیجه برای درمان بسیاری 
از بیماری های مزمن می توان از آن سود جست. البته هنوز 

در درمان بیماری ديگری از اين دارو استفاده نشده است.
نقش محقق روسی در ساخت این دارو چه بود؟

اين فرد شیمیدان بود. ايده را او پیشنهاد كرد ولی چیز زيادی 
در مورد بیماری ايدز نمی دانست. احساسش اين بود كه اين 
گیاه قابلیت های ارزشمندی دارد. در اتیران مشخص شد كه 
چطور بايد از آن استفاده كرد. تمام فعالیت های تحقیقاتی 
مربوط به اين دارو در ايران انجام شد و دانش فنی ساخت 
آن متعلق به محققان كشورمان است. آيمد يك داروی ايرانی 
است و بايد از نظر علمی قبولش كنیم، هرچند برخی افراد 

ابعاد سیاسی به ساخت آن داده اند.
این دارو از چه مراکزی تاییدیه دریافت کرده است؟

در حال حاضر برای ساخت و تولید آيمد از وزارت بهداشت 
مجوز گرفته شده و در تالشیم از سازمان جهانی بهداشت هم 
مجوز بگیريم. در مورد داروهای ضدايدز، وقتی سازمان بهداشت 
تايیديه بدهد، تقريبا برای مصرف در كشورهای جهان كافی است. 
آیا مصرف همزمان این داروی جدید و سایر داروهای 
تجویزی برای بیماران مبتال به ایدز مشکلی ایجاد نمی کند؟
در تحقیقات انجام شده آيمد همزمان با داروی ضدرتروويروس به 
بیماران داده شده و عارضه ای مشاهده نشده است. به نظر می رسد 
تجويز همزمان آنها حتی موجب افزايش بیشتر CD4ها می شود.

آیا استفاده از این دارو در خانم های باردار اچ آی وی مثبت 
برای پیشگیری از انتقال ویروس به جنین موثر است؟

اثر اين دارو در كودكان، نوزادان، مبتاليان به نارسايی های 
كبدی و كلیوی و خانم های باردار بررسی نشده است. البته 
اين مطالعات در برنامه های بعدی گروه تحقیقاتی وجود دارند. 
در خانم های باردار، برای جلوگیری از انتقال ويروس به جنین، 

بايد داروهای ضدرترو ويروس تجويز شود.
آیا می توان از آیمد برای پیشگیری از ابتال به ایدز در افراد 

در معرض خطر سود جست؟
نه، فقط داروهای ضدرتروويرس برای پیشگیری از ايدز 
استفاده می شوند. آيمد فقط تحريك كننده دستگاه ايمنی است 
و ادعايی برای خاصیت ضدويروس آن نداريم، مگر آنكه در 

مطالعات بعدی چنین ادعايی ثابت شود.


