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هدا صادقیان 
حقیقی

اغلب مردم دو برابر بیشتر برای از دست دادن 
توانایی ذهنی نسبت به توانایی جسمی خود 
نگران هستند. برخی می پرسند: »من برای چه 
کاری به اینجا آمده  ام؟«، »من او را می شناسم اما اسمش را به 
خاطر نمی آورم.« و... فقط شما نیستید که یک یا چند مورد از 
این عبارات را به صورت ساعتی/ روزانه/ هفتگی فراموش 
می کنید. در حال حاضر، ممکن است شما فکر کنید از دست 

دادن حافظه و سن مانند دو نخود در یک غالف هستند.
گرچه برخی درجات از دست دادن حافظه بخش مهمی از پیری 
است )در دهه سوم زندگی وزن مغز و شبکه عصبی و جریان 
خون آن کاهش می یابد(، از بین رفتن حافظه اجتناب ناپذیر 
است. انتخاب های روزمره شما می توانند تاثیر زیادی بر توانایی 

سالمندی مغز داشته باشند.
کتی آلسی، دکتر متخصص، رئیس بخش سالمندان در سیستم 
مراقبت بهداشت و درمان لس آنجلس و حومه می گوید: 
»عوامل زندگی می توانند برای جلوگیری از کاهش شناختی 
در افراد مسن بسیار مهم باشند. ممکن است برخی موارد 
مانند ژنتیک، ضربه مغزی در گذشته یا برخی اختالالت 
عصبی خارج از کنترل شما باشند اما عوامل دیگر می توانند 

با حفظ سن از حافظه شما محافظت کنند.«
با نگاهی دقیق به شیوه زندگی و عادات روزمره خود شروع 
کنید. شما ممکن است به اندازه کافی ساده باشید، حتی بدون 
اینکه متوجه شوید، تیزبینی ذهنی خود را خراب می کنید. در 
ادامه به عوامل موثر در کاهش عملکرد حافظه اشاره کرده ایم.

1. داروهای مصرفی شما
آیا برخی داروهای معمول و بدون نسخه مانند آنتی هیستامین ها 
و مسکن ها را مصرف می کنید؟ این داروها ممکن است در 
حافظه شما اختالل ایجاد کنند. به گفته دکتر السی، داروهایی 
که مکانیسم آنها بر مغز شما اثرگذار است، مانند داروهای 
ضدافسردگی، ضدروان پریشی و کمک کننده به خواب و 
اضطراب، به احتمال زیاد دردسرآفرین هستند. او می گوید: 
»برخی داروها باعث می شوند حافظه به طور ناگهانی از دست 
برود اما معموال کوتاه مدت است و به محض متوقف کردن 
مصرف دارو، احتماال بهبود می یابد. اگرچه ممکن است برخی 
افراد با این داروها و تاثیر آن بر حافظه مشکلی نداشته باشند، 
بعضی افراد، به ویژه کسانی که پیش از این در به یادآوری 
و شناخت مشکل داشته اند یا تجربه از دست دادن حافظه 

اولیه را دارند ممکن است مستعد تر باشند.«
دکتر السی توصیه می کند به طور دوره ای توسط پزشک 
خود معاینه شوید تا مطمئن باشید هنوز هم دارو الزم است. 
او هشدار می دهد هرگز به طور ناگهانی دارو را قطع نکنید. 
ممکن است الزم باشد به آرامی دارو را کم کنید تا بدن خود 
را تنظیم کند. از طرف دیگر، نتایج تحقیقات جدید نشان 
می دهد مصرف داروهای کاهش دهنده کلسترول )استاتین( 
ممکن است آثار محافظتی بر ذهن داشته باشد. در حالی که 
تحقیقات با هم آمیخته شده، به نظر نمی رسد این داروها باعث 
از بین رفتن حافظه شوند، همان طور که قبال تصور می شد.

2. سطح استرس شما
آیا غالبا احساس سرگشتگی یا اضطراب دارید؟ وقتی استرس 
دارید، استرس می تواند به صورت فراموشی، سردرگمی یا 
مشکل در تمرکز به مغزتان آسیب برساند. البته استرس فقط 
بر مغز شما اثر ندارد، بلکه می تواند روی شکم شما نیز مانند 

مغز تاثیر بگذارد.
در این مواقع چه اتفاقی می افتد؟ بدن در پاسخ به استرس، 
هورمون کورتیزول آزاد می کند. مقادیر باالی کورتیزول باعث 
تجمع چربی شکم می شود که به نوبه خود می تواند منجر به 

از دست دادن حافظه و اختالل شناختی شود.
تحقیقات اثبات کرده افراد میانسال با مقادیر زیاد چربی شکمی، 
در طول زندگی آینده 3/6 برابر بیشتر در معرض ابتال به افت 
حافظه و زوال عقل هستند. توصیه می کنیم با ورزش منظم 
استرس خود را به حداقل برسانید. ورزش باعث افزایش 
جریان خون در مغز می شود و حتی ممکن است به رشد 
سلول های جدید مغز نیز کمک کند. فعالیت هایی مانند یوگا، 
تمرینات آرام سازی و تای چی نیز در کاهش میزان استرس 

موثر هستند.

3. رژیم غذایی شما
آیا رژیم غذایی شما حاوی مقادیر زیادی غذای سالم برای 

مغز است؟ باید همین طور باشد.
»دریافت  کتاب  نویسنده  تغذیه،  متخصص  هلر،  سامانتا 
هوشمند«، نسخه تغذیه ای برای تقویت قدرت مغز و بهینه سازی 
سالمت کامل بدن نوشته است. او می گوید: »خوردن غذای 

سالم تر به معنای مغزی سالم تر است.«
چربیها: از آنجا که دوسوم مغز از چربی تشکیل شده، خوردن 
چربی یک راه اساسی برای ارتباط نورون ها با یکدیگر است. 
چربی های خوب اشباع نشده، در دمای اتاق مایع هستند و به 
طور کلی از گیاهان تهیه می شوند )به استثنای روغن نارگیل، 
نخل و روغن هسته خرما که چربی های اشباع هستند(. آنها 

در غذاهایی مانند ماهی، مخصوصا ماهی قزل آال، ماهی تن، 
ساردین و ماهی خال مخالی(، آووکادو، آجیل، آفتابگردان، 

بذر کتان و کدو تنبل و توفو یافت می شوند.
ماهی: زنانی که اعالم کرده اند حداقل هفته ای یکبار ماهی 
تن یا ماهی با گوشت تیره مانند شاه ماهی، ماهی قزل آال یا 
ماهی شمشیری می خورند، از زنانی که کمتر از هفته ای یکبار 
ماهی مصرف می کنند، 4 سال بیشتر از حافظه کالمی خوب 

برخوردار بوده اند.
میوههاوسبزیجات: حاوی ترکیباتی هستند که به کاهش 
استرس اکسیداتیو کمک می کنند و در رشد و پیشرفت پیری 
مغز و افت شناختی نقش دارند. هلر می گوید: »سبزیجات 
مانند کلم پیچ، کلم بروکلی، اسفناج و کاهو به نگه داشتن منبع 
مناسب آنتی اکسیدان ها برای محافظت از سلول ها و پشتیبانی 
از مغز سالم کمک می کند. دفعه بعد که میوه می خورید، 
زغال اخته را در نظر بگیرید. طبق مطالعه ای در دهه 70 
بین بزرگساالنی که کاهش حافظه اولیه را تجربه می کردند، 
افرادی که روزانه 2 یا 1/2 لیوان آب زغال اخته وحشی را 
به مدت 3ماه  نوشیدند، در مقایسه با بزرگساالنی که آب 
زغال اخته مصرف نمی کردند، در تست های حافظه به طور 

قابل توجهی بهتر عمل کردند.
خوردن  می دهد،  نشان  مطالعات  که  طور  آن  غالت: 
کربوهیدرات ها حافظه را تقویت می کند.  هلر می گوید: 
»غالت را پوست نکنید، بلکه کامل آن را مصرف کنید. 
غالت سبوس دار مانند نان های گندم کامل و پاستا، کینوآ، 
برنج های قهوه ای و وحشی و کراکرهای دانه ای دارای فیبر 
حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و کربوهیدرات هایی هستند 

که مغز شما برای سوخت به آنها نیاز دارد.«

4. خواب شما
شب گذشته چطور خوابیدید؟ ممکن است زیاد خوب نخوابیده 
باشید. حقیقت غم انگیز این است که با افزایش سن، کیفیت 

و کمیت خواب رو به وخامت می گذارد. نه تنها خواب شب 
بد می تواند برای شما دلهره آور باشد، بلکه می تواند با ذهن و 
مغزتان بازی کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد تقویت حافظه، 
از طریق تقویت اتصاالت عصبی که حافظه ما را تشکیل 
می دهند، در طول خواب اتفاق می افتد. بدون خواب کافی، 
ایجاد حافظه دشوار است تا بتواند در آینده برای ما بازخوانی 
کند. تحقیقات بیشتر نشان می دهد اگر به خوبی استراحت 
نکنید، خستگی به راحتی در ادغام و بازیابی اطالعات اختالل 
ایجاد می کند. ذهن شما ممکن است هنگام خسته شدن، 

تمرکز و یادگیری سختی داشته باشد.

اقداماتی برای خواب بهتر
 هر شب در ساعتی معین به رختخواب بروید و هر روز 

صبح در همان ساعت بیدار شوید.
 سعی کنید روزانه 20 تا 30 دقیقه ورزش کنید تا کسل نباشید.

 از نوشیدنی های حاوی کافئین که به عنوان محرک عمل 
می کند و شما را بیدار نگه می دارد، خودداری کنید. منابع 
کافئین شامل قهوه، سودا، شکالت، چای های غیرگیاهی، 
داروهای رژیمی و برخی داروهای تسکین دهنده درد است.
 اگر نمی توانید بخوابید، تا زمانی که احساس خواب آلودگی 
کنید، مشغول به کار دیگری شوید؛ مطالعه کنید، موسیقی 

گوش بدهید و...
 دمای اتاق خواب را متعادل نگه دارید. از افراط و تفریط 
اجتناب کنید. اتاقی که خیلی گرم یا خیلی سرد باشد می تواند 

در خواب اختالل ایجاد کند.

5. سطح فعالیت شما
آیا شیوه زندگی شما، شیوه بی تحرکی است؟ توجه کنید ورزش 
همان طور که برای سالمت بدن مفید است، برای سالمت 
مغز نیز مفید خواهد بود و ممکن است یکی از بهترین و 
ارزان ترین روش های درمانی برای کمک به حافظه شما در 
عملکرد بهتر باشد. با افزایش سن، مغز ما کوچک شده و منجر 
به اختالل در حافظه می شود. هلر می گوید: »ورزش منظم به 
چربی مغز کمک می کند و در هر سنی باعث تقویت حافظه 
در افراد می شود. تحقیقات حاکی از این است که تمرینات 
هوازی، اندازه هیپوکامپ را افزایش می دهد و باعث بهبود 
حافظه می شود. دانشمندانی که بزرگساالن را مورد مطالعه 
قرار داده اند، دریافتند تمرین ورزش هوازی 1 تا 2 سال باعث 

کاهش افت حافظه مرتبط با سن می شود.
ورزش خیلی هم وقت گیر نیست. برخی متخصصان پیشنهاد 
می کنند 20 تا 30 دقیقه ورزش متوسط را 5 روز در هفته 
انجام بدهید. راه رفتن سریع، شنا و هر کار دیگری که قلب 
شما را پمپاژ کند، از جمله ورزش در حیاط یا کارهای خانه، 
کفایت می کند. برخی افراد می گویند فقط قدم زدن به مدت 
40 دقیقه 3بار در هفته، از افزایش اندازه هیپوکامپ و بهبود 
حافظه بعد از تنها یک سال خبر می دهد، حتی در افرادی 

که قبال به تلویزیون معتاد بوده اند.
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می خواهیم  ما  همه 
طوری  را  داروهایمان 
مصرف کنیم که بیشترین 
تاثیر را داشته باشند، و به 
همین علت ممکن است الزم باشد از خوردن 
داروها همراه با برخی از غذاها یا داروهای 
دیگر خودداری کرد و تداخل داروها با هم 
را باید در نظر گرفت. همچنین در برخی از 
موارد مهم است که دارو را در زمان خاصی 
از روز مصرف کرد. این رویکرد که اصطالحا 
آن را »کرونوتراپی« یا »زمان درمانی« می گویند، 
دارد توجه ها را به خود جلب می کند، چرا که 
پژوهش ها نشان می دهند رابطه  ای میان زمان 
مصرف داروها و چگونگی تاثیر آنها وجود دارد.

داروهای موقع خواب
به نظر می رسد برخی از داروها اگر پیش از 
خواب مصرف شوند، بهتر اثر می کنند. این 
موضوع برای برخی از داروهای استاتینی که تولید 
کلسترول در بدن را مهار می کنند، صادق است.

برخی از استاتین ها مانند فلواستاتین، لواستاتین 
و سیمواستاتین برای مدت زیادی در بدن باقی 
نمی مانند. این دارو را در شب ها هنگامی که کبد 
بیشترین میزان کلسترول را می سازد، مصرف 
مدت  برای  استاتینی  داروهای  سایر  کنید. 
طوالنی تری در بدن باقی می مانند، بنابراین 
شوند،  هم خورده  روز  اوائل  در  اگر  حتی 
مشکلی پیش نمی آید و زمان بندی مصرف 

آنها کمتر اهمیت دارد. 
داروهای فشارخون نیز یک نمونه دیگر از 
داروهای موقع خواب هستند. یک دلیل این کار 
این است که مصرف این داروها در شب ممکن 
است باعث شود که اوج میزان این داروها در 
خون در صبح روز بعد رخ دهد، یعنی هنگامی 

که معموال خطر حمله قلبی باالتر است.
اما اگر داروهای مدر یا ادرارآور برای کاهش 
فشارخون مصرف می کنید، شاید مصرف شبانه 
آنها مناسب نباشد. این داروها نیاز شما را به 
ادرار کردن را افزایش می دهند و ممکن است 
باغث قطع شدن خواب شما شوند. البته اگر 
داروهای ادرارآور تیازیدی باعث قطع خوابتان 

نمی شوند، می توانید آنها را در شب  مصرف 
کنید و به این ترتیب احتماال اثر بیشتری در 

کاهش فشارخون شما خواهند داشت.
یک دلیل دیگر مصرف داروها در شب این است، 
این است که آنها شما را خواب آلود می کنند، 
برای مثال داروی ضدافسردگی ترازودون. این 
داروهای ضدافسردگی که خواب آلودگی ایجاد 
می کنند، می توانند به حل مشکل خواب هم 
کمک کنند. در واقع امروزه ترازودون بیشتر 
به عنوان داروی خواب آور استفاده می شود تا 

داروی ضدافسردگی.

داروهای بامدادی
برخی از داروها را بهتر است در صبح ها مصرف 
کرد. یک دلیل این است که این کار به جذب 
دارو کمک می کند؛ بهتر است دارو را قبل از 

صبحانه مصرف کنید.
خوردن غذا، نوشیدنی  ها و سایر داروها ممکن 
است جذب سایر داروها را مختل کنند و از 
تاثیربخشی آنها بکاهند. یک نمونه در این باره 

رده داروهایی به نام »بیسفوسفونات ها« مانند 
داروی آلدرونیت، ایباندرونیت و ریسدرونیست 
پوکی  در  از شکستگی  پیشگیری  برای  که 
استخوان استفاده می شوند. این داروها را باید 
اول صبح دست کم 30 دقیقه پیش از خوردن 
یا نوشیدن چیزی و پیش از مصرف داروهای 
دیگر با لیوان بزرگ آب مصرف کرد. داروهای 
ضدافسردگی گروه »مهارکننده های انتخابی 

بازجذب سروتونین« یا SSRIs نیز صبح ها 
مصرف می شوند، چرا که به خصوص در آغاز 
مصرف شان ممکن است با خواب تداخل کنند.

چه کار باید کرد؟
هنگامی که پزشکتان داروی جدیدی را برایتان 
تجویز می کند، از او درباره بهترین زمان مصرف 

آن برای ایجاد حداکثر تاثیر سوال کنید. زمان بندی 
درست مصرف قرص ها می تواند به عوامل 
داروهای  مثال  برای  باشد.  مرتبط  بسیاری 
مانند   PPIs یا  پروتون  پمپ  مهار کننده 
امپرازول که برای کاهش ترشح اسید معده 
مصرف می شوند، باید با معده خالی، 20 تا 30 
دقیقه پیش از وعده غذایی معموال در صبح ها 
مصرف شوند. اما اگر عالئم سوزش معده بیشتر 
در عصرها یا شب ها شما را آزار می دهد، از 
پزشکتان درباره مصرف امپرازول 20 تا 30 
دقیقه پیش از شام با معده خالی سوال کنید، 
چرا که هیچکدام از PPIs برای 24 ساعت 

در بدن باقی نمی مانند.
اگر زمان بندی یک دارو برای برای شما مناسب 
نیست، ممکن است داروی مشابهی را پیدا کنید 
که بتوان آن را در زمان دیگری از روز مصرف 
کرد. برای مثال داروهای پیشگیری از میگرن را 
در نظر بگیرید: یکی داروهای پیشیگیری کننده 
میگرن دارهای ضدافسردگی سه حلقه ای مانند 
آمی تریپتیلین هستند که توصیه می شود آنها را در 
هنگام خواب مصرف کنید، چرا که مدت خواب 
عمیق را افزایش می دهند. اما یک داروی دیگر 
پیشگیری از میگرن به نام توپیرامیت را می توان 

در ساعت های صبح یا بعدازظهر مصرف کرد.

بهترینموقعمصرفداروهاچهوقتیاست؟
 ترجمه: 
دکتر علی 

مالئکه
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