
و  افسردگی  اختالالت 
اضطرابی در بین افراد مبتال 
به جذام بسیار شایع است. 
مبتالیان به جذام و خانواده های 
آنها احساساتی مانند ترس، شرم و عزت نفس 

پایین را تجربه می کنند.
گرمسیری  و  مزمن  بیماری  یک  جذام 
)ان تی دی اس( است که کمتر به آن توجه شده 
است. این بیماری می تواند با آسیب های عصبی 
و ایجاد ناتوانی، مشکالت پیچیده ای را به وجود 
بیاورد. شرمساری و مشکالت روانی- اجتماعی 
در بیماران بروز می کند و خطر ابتال به اختالالت 
روانی را در آنها افزایش می دهد. ابتال به جذام 
در کشورهایی با درآمد کم و متوسط اغلب با 
سرشکستگی و تبعیض همراه است که باعث 
ایجاد اختالالت قابل مشاهده ای می شود بنابراین 
افراد مستعد به ضعف سالمت روان، به اختالالت 

مبتال می شوند. 
مطالعه ای چند محوری در چهار ایالت بومی 
هند یعنی چاتیسگار، ماهاراشترا، بنگال غربی و 
تامیل نادو که درگیر جذام هستند در بخش های 
انتخابی به صورت تصادفی از یک ناحیه در هر 
ایالت انجام شد. این مطالعه به منظور غربالگری 
شیوع افسردگی و اضطراب در چهار ایالت هند 
که بومی جذام هستند توسط پرسشنامه سالمت 
بیمار و اختالل اضطراب عمومی انجام شد. هدف 
از این مطالعه برآورد شیوع افسردگی و اضطراب 
در افراد مبتال به جذام و تعیین عوامل مرتبط با 
آن بود. از افراد باالی 18 سال در بخش های 
منتخبی که برای درمان جذام در مراکز بهداشت 
عمومی ثبت نامه کرده و از بین افراد مبتال که دوره 
مصرف آنتی بیوتیک خود را در بیمارستان های 
دولتی و مراقبت های عالی تمام کرده بودند، به 
ترتیب با پرسشنامه  های پی اچ کیو9 و جی ای دی 
7 برای افسردگی و اضطراب مصاحبه به عمل 
آمد. پرونده بیمارها با مواردی مانند طبقه بندی 
جذام، درجه تغییر شکل، تعداد و محل لکه ها و 
وضعیت اجتماعی- اقتصادی با توجه به اطالعات 
داده شده توسط بیماران جمع آوری شد. در این 
مطالعه مشخص شد که بیش از 30 درصد از 
افراد مبتال به جذام دارای مشکالت سالمت 
روان هستند که بر اهمیت خدمات مراقبت از 
سالمت روان در این بیماران تاکید می کند. زنانی 
که سطح تحصیالت پایین تری داشتند یا وضعیت 
اجتماعی-اقتصادی آنها ضعیف تر بود و افرادی 
که به دلیل بیماری با سطحی از ناتوانی درگیر 
بودند، بیشتر در خطر ابتال به افسردگی یا اضطراب 
قرار داشتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
که باید به دسته بندی های شناسایی شده بیماران 

در معرض خطر توجه بیشتری شود.
در مجموع از 220 بیمار مصاحبه به عمل آمد که 
از این تعداد 33درصد از افسردگی و 19درصد 
از اضطراب رنج می بردند. مهم ترین قشر درگیر 
با افسردگی و اضطراب زنانی بود که با معلولیت 
و فقر دست و پنجه نرم می کردند. افراد افسرده 
بیشتر مستعد ابتال به اضطراب بودند. با افزایش 
شدت ناتوانی، خطر ابتال به افسردگی و اضطراب 

افزایش یافته بود. 

مداخله روانی آموزشی 
برای بهبود سالمت 

روان بیماران جذامی
که  می دهد  نشان  یافته ها 

بهداشت  آموزش های  مداخله 
روان در بهبود سالمت روان بیماران 

موثر بوده که با کاهش عالئم پریشانی روان 
پس از مداخله آموزشی مشخص می شود. طبق 

این پژوهش، پیگیری انجام مداخالت و مواد 
می تواند  روان شناختی  آموزشی 
به عنوان آموزش روتین در مراکز 
بهداشتی برای بیماران جذامی که 
دچار پریشانی روان هستند به اجرا 

گذاشته شود. 

جذام عمدتا چه 
بخش هایی از بدن را 

تحت تاثیر قرار می دهد؟
اعصاب  پوست،  معموال  جذام 
تنفسی  دستگاه  مخاط  محیطی، 
فوقانی، چشم ها و اعصاب دست 
و پا را درگیر می کند. در برخی 
اندام های  می تواند  جذام  موارد، 
بیضه ها  و  کلیه ها  مانند  دیگر 
بدهد.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را 
باسیل هانسن)ایجاد کننده بیماری( 
احتماال از طریق قطرات بینی و 
دهان هنگام تماس نزدیک و مکرر 
با فرد بیماری که تحت درمان قرار 
نگرفته است، منتقل می شود. تصور 

می شود که جذام از طریق تماس با ترشحات 
مخاطی فرد مبتال به عفونت گسترش می یابد. این 
موضوع معموال زمانی اتفاق می افتد که فرد مبتال 
به جذام عطسه یا سرفه می کند. این بیماری خیلی 
مسری نیست و با درمان چند دارویی )ام دی تی( 
قابل کنترل است. جذام در صورت عدم درمان 
می تواند باعث بدشکلی دست و پا، نابینایی و 

نارسایی کلیه شود.

جذام چه کسانی را بیشتر تحت تاثیر 
قرار می دهد؟

جذام می تواند در هر سنی ایجاد شود اما به نظر 
می رسد که بیشتر افراد 5 تا 15 سال یا باالی 30 
سال را درگیر می کند اما تخمین زده می شود که بیش 
از 95درصد از افرادی که به عفونت مایکوباکتریوم 
لپره آلوده هستند، به جذام مبتال نمی شوند. در 
واقع 95درصد از بزرگساالن مبتال نمی شوند زیرا 
سیستم ایمنی آنها می تواند با باکتری هایی که باعث 

می شوند  مبارزه کند.اچ دی 
مطالعه  روی یک  جدید 

12 دی ان ای 

اسکلت قربانیان مبتال به جذام نشان می دهد که 
این افراد اغلب به سل نیز مبتال بوده اند. از آنجایی 
که سل آسان تر از جذام منتقل می شود احتمال 
بیشتری وجود دارد که این قربانیان به دلیل بیماری 

سل از بین رفته باشند.

عوامل مرتبط با افسردگی و سالمت روان
به طور کلی سالمت روان بر بود یا نبود یک 
اختالل روانی یا پیامدهای فیزیولوژیکی آن تمرکز 
دارد. می توانیم سالمت روان را به عنوان احساس 
خوب و توانایی مقابله با احساسات منفی توصیف 
کنیم. زمانی سالمت روان رشد و ارتقا می یابد 
که فرد می تواند در زندگی پیشرفت کند، روی 
زندگی خود کنترل داشته باشد و روابط مثبت را 
تجربه کند. هنگامی که احساسات منفی شدید یا 
طوالنی مدت باشد، در عملکرد روزمره زندگی 
فرد تداخل ایجاد می کند و در نتیجه سالمت 

روان کاهش می یابد.
مطالعه ای در بنگالدش توسط تی سوتسومی و 
همکارانش بین گروه بیماران و گروه مرجع )افراد 
سالم( انجام شد که نشان می دهد افراد مبتال به 
جذام نسبت به افراد گروه مرجع، سطح افسردگی 
باالتری داشتند. میانگین نمره افسردگی در افراد 
مبتال به جذام در مقایسه با گروه دیگر به طور 

قابل توجهی باالتر بود. 
روانی  رفاه  و  افسردگی  باالی  شیوع 
ضعیف در افراد مبتال به جذام در 
مطالعه انجام شده، تاثیر جذام 
بر سالمت روان را مشخص 
می کند. در این مطالعه افراد 
مبتال به جذام در برنامه اس اچ جی 
بهبود  آن  که هدف  کردند  شرکت 
وضعیت فیزیکی، مشارکت اجتماعی و 
موقعیت اجتماعی- اقتصادی شرکت کنندگان 
بود. طبق این آزمایش مشخص شد که موارد 
فوق روی افراد شرکت کننده در 
اثر  کاهش  نظر  از  اس اچ جی، 
شرمساری و بهبود عزت نفس، 
تاثیر مثبت زیادی داشته است اما 
با وجود تمام این فعالیت ها، شایع 
بودن افسردگی نشان می دهد که 
بهبود  و  افسردگی  درمان  برای 
سالمت روان در چنین برنامه هایی 

توجه ویژه ای مورد نیاز است.
جنسیت، درجه ناتوانی و میزان 
به  اجتماعی  انگ  و  شرمساری 
طور مستقل با سطح افسردگی در 
مطالعه ها مرتبط بودند و وضعیت 
سالمت روان به طور مستقل تحت 
تاثیر جنسیت و سطح شرمساری 
قرار داشته است. زنان سطح باالتر 
افسردگی را تجربه می کنند و رفاه 
روانی ضعیف تری دارند و افراد مبتال 
به جذامی که با تغییر شکل قابل 
مشاهده )درجه ناتوانی 2( دست 
و پنجه نرم می کنند سطح باالتری 

از افسردگی را تجربه می نمایند. برچسب های 
اجتماعی که به این افراد زده می شود به طور 
چشمگیری با نمره افسردگی و نمره بهزیستی 
روانی ارتباط منفی داشت که نشان دهنده سطح 
باالتر افسردگی و سالمت روان ضعیف تر در 

افرادی است که شرمساری و برچسب خوردن 
و طرد شدگی را تجربه می کنند.

در کشور نپال تحقیقی به عمل آمده که نابرابری های 
جنسیتی در کنار ابتال به جذام را به عنوان مواجهه 
با »خطر مضاعف« توصیف می کند. این بررسی 
در مورد موقعیت پایین زنان مبتال به جذام انجام 
شده و نتیجه نشان می دهد زنان بیمار اغلب با 
انگ و شرمساری، پنهان کاری و تاخیر در درمان 
و مشکالت ازدواج و طرد شدگی اجتماعی روبرو 
هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی و ایجاد 
بار روانی بیشتر می شود. این مشکالت در زندگی 
زناشویی و تمایالت جنسی در میان زنان در جنوب 
شرقی نپال نیز گزارش شده است. از آنجایی که 
زنان در این منطقه به طور کلی به شوهران خود 
وابسته هستند یا در صورت بیوه بودن به خانواده 
شوهرشان تکیه دارند بنابراین در صورت ابتال 
به جذام در موقعیتی آسیب پذیر قرار می گیرند. 
درصد ناتوانی باال به طور معنی داری با پریشانی 
روانی مرتبط است. کیفیت زندگی و سالمت 
روان عمومی افراد مبتال به جذام که بیماری 
باعث تغییر شکل در آنها شده با افراد بیماری 
که مشکل ظاهری ندارند بسیار پایین تر است. 
سطح باالتر افسردگی در افراد مبتال به جذام که 
مشکل ظاهری دارند ممکن است ناشی از افزایش 
محدودیت های مشارکتی باشد که توسط این افراد 
تجربه می شود. محدودیت های مشارکت در میان 
افراد مبتال به جذام به شدت بر زندگی اجتماعی 
تاثیر می گذارد و می تواند به طور جدی بر روحیه 
فرد تاثیر بگذارد. بنابراین میزان شرمساری و انگ 
به طور مستقل با سطح افسردگی و وضعیت 
سالمت روان در افراد مبتال به جذام مرتبط است. 
برچسب ننگ و شرمساری به طور قابل توجهی 
بر تمام جنبه های کیفیت زندگی از جمله دامنه 
روان شناختی تاثیر می گذارد بنابراین برچسب ها 
از نظر روانی بر افراد تاثیر می گذارند و می توانند 
باعث ایجاد یا تشدید عوارض روان پزشکی شود 

و به کاهش عزت نفس کمک کنند.
افزایش شیوع پریشانی روان در افراد مبتال به جذام 

به دلیل آسیب های بیماری و همچنین تاثیرات 
اجتماعی مانند انگ و تبعیض شکل می گیرد. 
عالئم افسردگی اغلب در افراد مبتال به جذام 

زمانی تشخیص داده می شود که:
 از جامعه جدا یا طرد شده اند.

 تنها زندگی می کنند.
 در مراقبت از خود و فعالیت های روزانه 

مشکل دارند.
 دارای اختالالت قابل مشاهده است.

جذام و تغذیه
با توجه به این موضوع که در تحقیقات مشخص 
شد بیماران بسیار کم از غذاهای بسیار مغذی 
مانند گوشت، ماهی، تخم مرغ، شیر، میوه ها و 
سبزیجات مصرف می کردند، مشخص شد که 
رژیم غذایی ناکافی برای مدت طوالنی منجر به 
کمبود موادمغذی در بین بیماران شده، کمبود 
ویتامین D در افراد مبتال به جذام بیشتر از سایر 
افراد بوده است.  با توجه به سیاست های عمومی 
کنترل جذام، برنامه تغذیه ای باید به عنوان راهی 
برای مراقبت از افراد مبتال به جذام، مدنظر قرار 
بگیرد. عادات غذایی نامناسب و وضعیت تغذیه ای 
شرایط سالمت را بدتر می کند بنابراین همراه با 
مراقبت های بهداشتی اولیه باید حضور متخصصان 
تغذیه در چارچوب مراکز حمایت از سالمت 
خانواده در برنامه درمانی باید مدنظر قرار بگیرد.
به طور کلی در مورد سالمت روان افراد مبتال به 
جذام مطالعات چندانی انجام نشده است. هیچ 
اطالعاتی درباره شیوع جذام وجود ندارد و بار 
روانی بیماری و عوامل موثر در آن ناشناخته 
مانده است. بررسی اطالعات برای برنامه ریزی 
مداخالت و منابع جهت رسیدگی به این مشکالت 
ضروری است زیرا پرداختن به سالمت روان افراد 
مبتال به جذام به مراقبت و رفاه همه جانبه افراد 
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مشکالت افسردگی و اضطراب در جذام و عوامل مرتبط
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

3سالمت روان شماره هشتصدوبیست ونه   دو بهمن هزار و چهارصد

 مشکالت ناشی از بیماری جذام 
اختالالت پوستی شایع در بین بیماران جذام عبارت هستند از 
پیتریازیس ورسیکالر، کچلی، پیودرما، زگیل، ایکتیوز اکتسابی، گال، 
پدیکولوزیس و کالوزیتی )پینه و میخچه پا(. همچنین برخی از 

مشکالت روانی نیز با این بیماری مرتبط است مانند:
 ناراحتی و کاهش لذت از زندگی

 تعارضات خانوادگی
 مشکالت در رابطه

 ایزوله سازی و انزوای اجتماعی
 مشکالت گرایش به مصرف تنباکو، الکل و سایر مواد مخدر
 از دست دادن یا ایجاد مشکالت مربوط به کار و تحصیل 

 مشکالت حقوقی و مالی
به  باید  بیماران  مشکالت،  این  از  یک  هر  ایجاد  درصورت 
رفتاری  یا  عاطفی  روانی،  مشکالت  درمان  برای  متخصصان 

مراجعه کنند.

اختالالت افسردگی و 
اضطرابی در بین افراد 
مبتال به جذام بسیار شایع 
است. مبتالیان به جذام و 
خانواده های آنها احساساتی 
مانند ترس، شرم و عزت 
نفس پایین را تجربه می کنند


