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سپید: علل بیماری ها در بسیاری موارد در 
عواملی خارج از نظام سالمت ریشه دارند، 
جایی که زندگی می کنیم، آنچه می خوریم 

و هوایی که تنفس می کنیم.
دستور  ژانویه 2015  در  اوباما  باراک 
را  دقیق«  پزشکی  »ابتکارعمل  راه اندازی 
داد، برنامه ای که قرار است از تحقیقات 
درباره تفاوت هایی که در زمینه درمان و 
راه کارهای پیشگیری در افراد مختلف دیده 
می شود، حمایت کند.  اگرچه در این برنامه 
به خصوص به ژنتیک نگاه خاصی شده است، 
اما »ابتکارعمل پزشکی دقیق« برنامه ای تنها 
با نگاه بر ژنتیک نیست. محل زندگی، هوایی 
که تنفس می کنیم و آبی که می نوشیم و 
محیط پیرامون مان تاثیری بزرگ بر سالمت 

ما و حتی بر DNA ما دارند.
به عنوان استاد علوم بهداشتی و محیط 

زیست، تالش کرده ام با استفاده از ثبت الکترونیکی داده های 
بهداشتی ارتباط بین عوامل محیطی مانند عملکرد غذا 
دادن به حیوانات، عملکرد کشاورزی، افزایش غیرمتعارف 
گازهای طبیعی و ساختار محیط بر برخی مسائل مانند 
عفونت های مقاوم به درمان، دیابت و کنترل آسم و نتایج 
حاملگی و چاقی را دریابم. من با کمک همکارانم می خواهیم 
بفهمیم چگونه این یافته ها را می توان درخدمت درمان بهتر 
قرار داد. درک بهتر از چندوچون تاثیر محیط و عوامل 
اجتماعی که سالمت ما را شکل می دهد، می تواند به درمان 
و پیشگیری بهتر منجر شود. بر سر راه تحقیقات ما اما، 2 
مشکل اساسی وجود دارد: اول اینکه این داده ها گردآوری 
نشده اند و دیگر اینکه دست اندرکاران بهداشت نمی دانند 

چگونه از این داده ها استفاده کنند.

زیست شنایی تنها علت تفاوت ما نیست
می دانیم که ژنتیک سالمت ما را شکل می دهد، اما این 
را هم می دانیم که 3 عامل دیگر شامل عوامل اجتماعی 
دخیل در سالمت و محیط فیزیکی و اجتماعی پیرامون 

ما هم می توانند اثراتی مهم داشته باشند. 
عوامل اجتماعی دخیل در سالمت شامل درآمد، فقر 

و نابرابری هستند و عوامل محیط اجتماعی شامل مسائلی 
مانند میزان جرم و تاثیر آن بر محل زندگی ما. وقتی از 
محیط فیزیکی زندگی صحبت می کنیم، منظورمان این 
است که آیا مثال محله شما برای پیاده روی طراحی شده 
است؟ به غذای سالم دسترسی دارید؟ یا صنایع سنگین 

اطرافتان وجود دارد؟
این عوامل می توانند مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت 
شما اثر بگذارند. به عنوان مثال، تنفس هوای آلوده یک 
کارخانه می تواند مستقیما سبب ابتال به سرطان یا آسم 
شود و دسترسی به غذای سالم در فاصله کمی از محل 

زندگی به طور غیرمستقیم بر سالمت فرد اثر می گذارد.
درحقیقت، مطالعات بسیاری نشان داده اند اثر این 3 
عامل قوی تر از اثر تفاوت های زیستی بر سالمت افراد 
است. مثال، درآمد و دسترسی به آموزش با عامل خطر 
ارتباطی محکم و  دیابتی  بیماران  قند خون در  کاهش 
معنی دار دارد یا آنها که در محالتی با دسترسی محدود 
به غذاهای سالم و فعالیت بدنی زندگی می کنند، بیشتر 

ممکن است مبتال به دیابت نوع 2 شوند.
کارشناسان دیگر مانند دکتر ریزا موری عقیده دارند: 
»می دانیم که امید به زندگی در دوران کودکی را بیشتر از 

روی محل زندگی می توان پیش بینی کرد تا از روی اسرار 
ژنتیکی فرد.« این صحبت ها گزافه نیستند. آمارها می گویند، 
در سراسر آمریکا بسته به جایی که در آن متولد شده اید، 
تفاوت های چشمگیری در امید به زندگی می توان دید. 
بیشترین امید به زندگی در مناطق شمالی این کشور و 
کمترین میزان در مناطق جنوبی ثبت شده است. هرچند 
ژنتیک و بهداشت و درمان بسیار مهم هستند، بسیاری 
اعتقاد دارند محل زندگی، نژاد، طبقه ژنتیکی و سالمت 
و درمان هستند که راه سالمت فرد را پیش بینی می کنند.

به نظر کارشناسان با تعیین محل زندگی طرح اولیه و 
ساخت رفتاری و روانی فرد اثری قطعی بر سالمت دارند.

ZNA شکستن کد
دکتر فرانسیس کالینز، رئیس موسسه های ملی بهداشت 
 ZNA  یا )ZIP code( آمریکا می گوید کد پستی )NIH(
ما در واقع طرح  کلی ساختار رفتاری  و روانشناختی 

ما است که تعیین کننده های اصلی سالمت ما هستند.
پیشرفت های اخیر در زمینه نظام اطالعات جغرافیایی 
)GIS(، شامل نرم افزارهای دیجیتال، اطالعات مربوط به 
نقشه ها و داده های طولی )داده های مربوط بررسی های 

انجام شده در طول زمان(  مرتبط با عوامل 
زیست محیطی،  و  اقتصادی  اجتماعی 
می تواند اثر جنبه های چندگانه  جوامع و 
محیط زیست افراد را توضیح دهد. درست 
مانند توالی  DNA یک شخص، ما می توانیم 
توالی محل های زندگی فرد یا ZNA فرد از 

هنگام تولد تا مرگ به کار بگیریم.
از سویی دیگر، رواج ثبت الکترونیکی 
داده های بهداشتی )HER( امکان ارتباط 
داده های جدید گردآوری شده درباره محیط 
زیست با سوابق پزشکی بیمار را فراهم 

آورده است. 

به درمان بیش از پیشگیری اهمیت 
داده می شود

به  مربوط  بودجه  متحده،  ایاالت  در 
ناخالص  تولید  از  17درصد  بهداشت، 
نظام  نتایج  اما  را شامل می شود،  داخلی 
را  کشور  این  آمریکا  درمان  و  بهداشت 
سالمت  طبقه بندی  جدول  میانه های  در 
کشورهای صنعتی غربی قرار می دهد. این فاصله بین 
بودجه هنگفت بهداشتی در این کشور و نتایج متوسط 
سالمت را همواره نتیجه تفاوت بین درمان بالینی و بهداشتی 

عمومی می دانند.
بودجه ای که ما در انتهای زندگی به افراد بیمار اختصاص 
می دهیم، بسیار بیشتر از بودجه بهداشت عمومی است. 
نگاه بهداشت عمومی نگاهی به سالمت مردم درکل و 
پیشگیری پیش از ابتال به بیماری است. برای رسیدن به 
این اهداف، بهداشت عمومی باید شاخص هایی مانند 
شاخص های اجتماعی سالمت و شاخص های اجتماعی 

و فیزیکی محیط را درنظر بگیرد.
دلیل اهمیت این ارتباط آن است که در بسیاری از مواقع 
بین بیماری های ما و محیط اطراف و شرایط زندگی مان 
ارتباطی عمیق وجود دارد، اما گردانندگان نظام بهداشتی 
ما زیاد درباره علت های غیرپزشکی بیماری ها نمی دانند.  
درحال حاضر، اطالعاتی با این نگاه هنوز گردآوری نشده اند 
یا حتی کسی به دنبال جستجوی این نوع اطالعات نیست. 
هنوز بودجه ای از طرف نظام بهداشتی برای گردآوری، 

ثبت یا استفاده از این داده ها تعریف نشده است.
Newsweek :منبع

تــازه ها

سپید: بر اساس یافته های تازه پژوهشگران، ممکن است خطر ابتال به 
برخی اختالالت سالمت روان در سنین باالتر در مردان جوان مبتال 
به ضربان قلب باال و فشارخون باال بیشتر باشد. محققان سوئدی 
در این مطالعه، داده های جمع آوری شده از حدود 1/8 میلیون مرد 
بین سال های 1۹۶۹ تا 2010 را بررسی کردند. میزان فشارخون و 
ضربان قلب در حالت استراحت مردان درحین آزمون پزشکی آن ها 
در 18 سالگی برای ثبت نام در نیروهای مسلح سوئد، ثبت شده بود. 
برای تعیین اینکه این مردان در هر زمانی بعد از انجام آزمون پزشکی 
خود مبتال به بیماری روانی شده بودند یا نه، محققان به دفتر ثبت 
ملی بیماران سوئد مراجعه کردند. این دفتر حاوی اطالعاتی در مورد 
تمامی موارد بستری به خاطر بیماری روانی در سوئد از سال 1۹73 

و درمان های سرپایی و بستری در بیمارستان از سال 2001 است.
محققان دریافتند مردانی که در سن 18 سالگی دارای ضربان قلب 
باال در زمان استراحت بودند در مقایسه با مردانی که در حال استراحت، 
ضربان قلبشان پایین بود، در معرض خطر باالی ابتال به اختالالت 
افسردگی و شیزوفرنی  اختالل وسواس فکری عملی،  اضطرابی، 
قرار داشتند. البته به گفته آنان، افزایش این خطر نسبتاً اندک است 
و به ازای افزایش هر 10 تپش ضربان قلب در حین استراحت در 
دقیقه، ریسک یکی از این اختالالت 5 تا 18 درصد افزایش می یابد.

در این مطالعه، بیشترین ارتباط در مورد اختالل وسواس فکری 
عملی مشاهده شد: مردانی که در سن 18 سالگی دارای ضربان قلب 
در حال استراحت بیش از 82 تپش در دقیقه بودند، ۶۹ درصد بیشتر 
نسبت به کسانی که دارای ضربان قلب کمتر از ۶2 تپش در دقیقه 

بودند، در معرض خطر ابتال به این اختالل قرار داشتند.
Live science :منبع

ارتبـاط بـروز اختـالالت روانـی 
بـا  افـزایـش ضـربـان قلـب

روزانمه

چراکدپستیبیشازکدژنتیکیبرسالمتماتاثیرمیگذارد؟

سپید: کار کردن در شغلی با کار و مراجعه باال که رئیس تان 
اختیارات کمی به شما می دهد، بسیار ناامیدکننده است 

و یک مطالعه تازه نشان می دهد، چنین فشار 
مداومی ممکن است حتی طول عمر شما 

را کوتاه تر کند. محققان دانشگاه ایندیانا 
آمریکا پی بردند افراد در مشاغل بسیار 
پراسترس همراه با کنترل کم بر کار خود، 
بیش از کارگرانی که کنترل بیشتری بر 
شغل خود دارند، در سنین کمتری جان 

خود را از دست می دهند.
به گفته این پژوهشگران، عکس این موضوع 

هم صحیح است؛ یعنی احتمال مرگ افرادی که در 
چنین مشاغلی، نظارت بیشتری بر شغل خود دارند تا 3۴ 

درصد در طول مدت مطالعه کاهش یافته بود.
اریک گونزالز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»ما می دانیم که محل کار بر سالمت تأثیر می گذارد. همچنین 
شواهد نشان می دهد به ویژه مشاغل استرس زا، بر میزان 

رضایت ما از زندگی نیز تأثیر دارند.«
وی در ادامه می افزاید: »برای مثال، کارگرانی که کنترل کمی 
بر شغل پراسترس خود دارند احتماالً بیش از کارگرانی که 
بر شغلشان کنترل دارند، دچار اضافه وزن می شوند. همچنین 

اختیار باال می تواند مشاغل پردغدغه را سودمند سازد.«
محققان در این مطالعه، حدود 2۴00 نفر شرکت کننده را 
مورد بررسی قرار دادند. سن تمامی این داوطلبان در سال 
200۴ بین ۶3 تا ۶7 سال بود. آنان پاسخ شرکت کنندگان 

درباره شغلشان را در سال 200۴ بررسی کرده و سپس 
وضعیت سالمت آن ها را تا سال 2011 پیگیری کردند. 

نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه زن بودند.
محققان میزان پایین کنترل در شغل ها را این گونه تعریف 
کردند: »عدم توانایی در تعیین اهداف خود، تصمیم گیری 
در مورد انجام وظایف و اولویت بندی کار. نمونه این گونه 
مشاغل شامل کارگران ساخت وساز، مکانیک اتومبیل یا 
دستیار پرستار است. مثال هایی از شغل ها با کنترل زیاد نیز 
شامل سرپرستان، هنرمندان و ناظران ساخت وساز است.«

سپس آن ها نرخ مرگ ومیر را در میان شرکت کنندگان و 
شغلشان مقایسه کردند. به گفته گونزالز، داشتن کنترل کم 

بر یک شغل پراسترس با افزایش 15/۴ درصدی احتمال 
مرگ در مقایسه با داشتن کنترل کم بر یک شغل 

کم استرس مرتبط بود.
چندین دهه مطالعه سالمت نشان داده 
است که اضطراب می تواند در طول زمان، 
منجر به مشکالت جسمانی مانند فشار 

خون باال و حتی مرگ شود.
افراد به دنبال یافتن راه هایی برای 
غلبه بر استرس، درگیر رفتارهای ناسالمی 
داشتن یک سبک  کشیدن،  سیگار  مانند 
زندگی بی تحرک و یا مصرف مواد غذایی 

مضر می شوند.
کسب کنترل بیشتر بر کار می تواند موجب رهایی از 
استرس و حتی افزایش استرس »خوب« شود؛ که شخص 
را وادار به انجام سریع کار و توجه شدید به آن می کند و 

باعث احساس موفقیت و تسلط می شود.
پژوهشگران می گویند، همان طور که ما به شرح شغل، 
فرهنگ همکاری در محیط کار، سالمت و رفاه کارکنان 
نگاه می کنیم، نمی توان نقش اساسی ادراک فردی را ندیده 
گرفت. آن ها پیشنهاد می کنند که کارفرمایان به کارگران 

اجازه دهند تا خود برنامه شان را تنظیم کنند.
زمانی که مدیران به افراد اختیار بیشتری می دهند، به این 
معنا نیست که از اقتدار خود دست کشیده اند؛ بلکه کارگران 
کمتر احساس اضطراب می کنند و کار بهتر انجام می شود. 
Health Day :منبع

اگـر کنتـرلتـان بر کـارتـان کـم است، عمـرتـان کـوتـاه می شـود
گـزارش نخستین مورد 

میکروسفالی مرتبط با 
زیکـا در ویتنـام

خبــر

سپید: وزارت بهداشت ویتنام نخستین مورد 
میکروسفالی مرتبط با عفونت با ویروس 
این  این کشور را گزارش کرد.  زیکا در 
نوزاد چهارماهه که مادرش در هنگام بارداری 
مبتال به زیکا تشخیص داده شده بود، در 
ایالت مرکزی این کشور شناسایی شده است.

اداره کل پزشکی پیشگیری وزارت بهداشت 
ویتنام می گوید این مورد میکروسفالی احتماالً 
مرتبط با ویروس زیکا نخستین مورد از این 
نوع در این کشور است. این اداره می گوید 
تابه حال در این کشور ۹ مورد عفونت زیکا 
تأیید شده است و انتظار می رود موارد بیشتری 
از عفونت در چند روز آینده تأیید شوند.اگر 
ثابت شود این مورد میکروسفالی با عفونت 
زیکا ارتباط دارد، ویتنام پس از تایلند دومین 
کشور آسیای جنوب شرقی خواهد بود که 
چنین موردی را اعالم می کند.ویتنام به دنبال 
شناسایی موارد زیکا در این کشور و گسترش 
شیوع این ویروس در سایر کشورهای آسیای 
جنوب شرقی، درجه تهدید زیکا را باال برده و 

نظارت بر زنان باردار را افزایش داده است.
Reuters :منبع

تــازه ها

سپید: دانشمندان موفق به طراحی »پوست دوم« شده اند و آزمایش های 
موفقیت آمیزی در این زمینه انجام شده است. گروه محققان بیمارستان 
عمومی ماساچوست به سرپرستی مهندس پزشکی رابرت النگر، »پوست 
دوم« را از یک پلیمر سیلیکونی ساخته اند که الیه ای قابل تنفس روی 
پوست ایجاد می کند. این پوست رطوبت را نگه داشته و ظاهری صاف 
و محکم دارد. آنها پوست تولیدی را بر قسمت های مختلفی همچون 
زیر چشم، پاها و بازوها آزمایش کرده اند. این پوشش نامرئی و پوشیدنی 
حدود 2۴ ساعت پایدار بوده و در برابر آب و عرق نیز مقاوم است. 
محققان دریافتند پوست تولیدی جدید نسبت به محصوالت مشابه 
مرطوب کننده موجود در بازار عملکرد بهتری داشته و رطوبت باالتری 
را تأمین می کند. طبق آزمایش های متعدد انجام شده بر روی پوست 
دوم، هیچ واکنش منفی بروز نکرده است. با انجام تحقیقات بیشتر، 
این پوست می تواند به گونه ای طراحی شود که دارو ها را انتقال دهد، 
مانع از رسیدن اشعه های مضر خورشید به بدن شود و همچنین درمانی 

برای بیماری هایی مانند اگزما باشد. 
Inhibitat :منبع

پوست دوم برای انسان ساخته شد
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