
3 سالمت در جهان

دانشمندان در حال بررسی عوامل روانی بر طول عمر هستند

خوشبینهاکمتردچارحمالتقلبیمیشوند
دارند،  عقیده  دانشمندان 
احتمال ابتالی افراد خوش بین 
به مشکالت قلبی و مرگ های 
با  آنها  زودرس کمتر است. 
بین  ارتباط  درباره  مطالعه موجود  بررسی 15 
خوش بینی و بیماری های قلبی- عروقی و خطرات 
کلی مرگ به این نتیجه رسیده اند که بین خوش بینی 
و سالمت جسمی ارتباط غیرقابل توضیحی وجود 
دارد. در مطالعه ای که بین سال های 2001 تا 2017 
میالدی با شرکت 230هزار نفر در سنین 19 تا 93 
سال انجام شد، دانشمندان با برآورد سطح بدبینی 
و خوش بینی و ارتباط آن با اطالعات سالمت این 
افراد و در صورت امکان دلیل مرگ به بررسی 
ارتباط خوش بینی با برخی عوامل سالمت جسمی 
مانند میزان حمالت قلبی پرداختند. 8 مطالعه در 
آمریکا، 5 مطالعه در اروپا و یک مطالعه در استرالیا 
انجام گرفت. نتیجه نهایی این مطالعات نشان 
داد افرادی که نیمه پر لیوان را می بینند احتماال 
کمتر به مشکالت قلبی-عروقی مانند حمالت 
قلبی یا سکته های مغزی دچار می شوند. پیش 
از آن ارتباط بین هیجانات منفی، فشار روانی، 
افسردگی و اضطراب و عواملی مانند تنهایی با 
سالمت بد مشخص شده بود و به باور محققان، 
از همین نتیجه گیری می توان ارتباط بین خوش بینی 

و سالمت خوب را نیز توضیح داد.
در سال 1988 میالدی، مطالعه ای در مرکز درمانی 
ساینا نشان داد حتی فقط صحبت کردن درباره 
فشارهای فردی می تواند باعث افزایش عملکرد 
غیرطبیعی قلب در بیماران مبتال به بیماری های 

پیشرفته قلبی شود. سال ها تمرکز دانشمندان بر این 
بود که چگونه عوامل منفی روانی مانند افسردگی، 
تنهایی و فشار روانی مزمن بر سالمت جسمی فرد اثر 
می گذارد. در سال های گذشته محققان توجه خود 
را به این موضوع متمرکز کرده اند که نقش عوامل 
مثبت روانی در سالمت جسمانی افراد چیست.
به نظر دکتر روزانسکی، سرپرست تحقیقات، هر 
روز شواهد بیشتری دیده می شوند که مثبت بودن 
می تواند خطر سایر بیماری های مزمن حتی احتماال 
زوال عقل را کاهش دهد بنابراین از این ویژگی 

می توان به عنوان ابزاری در طب پیشگیری استفاده 
کرد. محققان معقتقدند، خوش بین ها احتماال بیش 
از سایرین عادات سالمت دارند و از آنجا که 
خوش بینی آسیب های زیستی را مهار می کند، 
از فواید مستقیم زیستی این خصلت هم بهره مند 
می شوند.روزانسکی در پاسخ نیوزویک درباره 
اینکه آیا افراد با خوش بینی به دنیا می آیند یا ما 
می توانیم آن را یاد بگیریم یا بهبود ببخشیم، می گوید: 
»حدود 25درصد از این خصلت ژنتیکی است اما 
می تواند تحت تاثیر عوامل تربیتی، تاثیرات اجتماعی 

یا باورهای ذهنی و الگوبرداری های رفتاری هم 
قرار بگیرد. تمرین تقویت تولید افکار مثبت، شروع 
خوش بینی با توجه به آنچه می تواند خوب باشد، 
همراه ابزارهایی از رفتاردرمانی شناختی که درمان 
معمول روان شناسی برای اضطراب و افسردگی 

است، خوش بینی را افزایش می دهد.«
ماه قبل، بررسی نتایج مطالعه ای جداگانه که 5 
دهه طول کشیده بود، نشان داد احتمال اینکه افراد 
خوش بین تا 85 سالگی یا بیشتر از آن عمر کنند، 
11 تا 15 درصد بیشتر است که به آن »طول عمر 

استثنایی« می گویند. محققان عقیده دارند، حتی 
وقتی عوامل کاهنده عمر مانند وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی، شرایط سالمتی، رژیم غذایی یا سیگار 
کشیدن و نوشیدن الکل در زندگی فرد وجود داشته 
باشد، باز هم خوش بینی می تواند به افزایش طول 
عمر کمک کند. نویسندگان مقاله خوش بینی را 
شامل انتظار برای رخ دادن اتفاقات خوب و باور 
اینکه آینده مثبت است، می دانند چرا که ما می توانیم 
نتایج آن را تحت کنترل خود دربیاوریم. »طول عمر 
استثنایی« یعنی زندگی بیشتر از 85 سالگی. به نظر 
محققان، افراد خوش بین اهدافی دارند و در پی 
رسیدن به آنها هستند. به همین دلیل، خوش بینی 
می تواند باعث بهتر شدن عادات سالمت افراد 
شود و به دلیل تالش برای رسیدن به هدف 
دربرابر انگیزش های ناسالم به نوعی مصونیت پیدا 
می کنند. آنها به هدف خود فکر می کنند، راه های 
موثرتری برای حل مشکالت خود می یابند و وقتی 
نمی توانند به هدفشان برسند، سازگاری بهتری با 
ناکامی پیدا می کنند. این افراد کمتر واکنش های 
هیجانی شدید از خود بروز می دهند و در شرایط 

فشارهای روانی سریع تر از آن عبور می کنند. آنها 
مشکالت را بیشتر به شکل چالش نگاه می کنند 
تا یک دشواری و از پاسخ های آنی برای رسیدن 
به اهداف بلندمدت می پرهیزند. خبر خوب این 
است که خوش بینی را مانند یک عضله می توان 
با تمرین تقویت کرد. مراقبه، تمرین نوشتن و 
رفتار شناخت درمانی را می توان تمرین هایی برای 

تقویت عضله خوش بینی دانست.
دکتر »لی« که سرپرست این تحقیقی بوده، به 
نیوزویک می گوید: »کار تیم دکتر روزانسکی درباره 
ارتباط خوش بینی و سالمت بهتر مهم است اما 
باید توجه داشت اغلب شرکت کنندگان در این 
تحقیق سفیدپوستان آمریکایی و اروپایی هستند. 
همین موضوع باید دیگران را تشویق کند که ارتباط 
این دو را در جمعیت های دیگر هم بررسی کنند. 
جالب است بدانیم ساختار خوش بینی یا بدبینی 
که در تحقیق دکتر روزانسکی و تیم او آمده 
در فرهنگ های دیگر تا چه حد عمومیت دارد.«
ایراد کلی که تا به حال به این تحقیقات وارد کرده اند، 
جمعیت مورد بررسی بوده که اغلب سفیدپوستان 
با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بهتر از متوسط 
کشورهای پیشرفته بوده اند بنابراین معلوم نیست تا 
چه حد بتوان این نتایج را جهانشمول شمرد و به 
جمعیت های دیگر در نقاط دیگر جهان تعمیم داد. 
اغلب مطالعات امروزی درباره طول عمر به عوامل 
زیستی توجه می کنند اما محققان دنبال پژوهش های 
بیشتر درباره نقش وضعیت روانی فرد در سالمت 

جسمانی هستند. 
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شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

هر۴۰ثانیهیکنفردرجهانبراثرخودکشیمیمیرد
بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت، ساالنه نزدیک به 800 هزار نفر بر اثر 
خودکشی جان می بازند که این آمار از شمار افرادی که سالیانه بر اثر ماالریا، سرطان 
پستان یا جنگ و قتل کشته می شوند نیز بیشتر است.سازمان جهانی بهداشت در 
گزارش تازه ای خودکشی را مساله بهداشت جهانی دانسته و همه سنین، جنسیت ها 

و مناطق جهان را متاثر از آن اعالم کرده است.
خودکشی در جوانان بین 15 تا 29 سال دومین عامل اصلی مرگ پس از حوادث 
جاده ای محسوب می شود و  بین دختران نوجوان 15 تا 19 ساله پس از بیماری ها و 
مشکالت ناشی از بارداری، دومین عامل مرگ است. در پسران نوجوان نیز خودکشی 

در رده سوم پس از حوادث جاده ای و خشونت های بین فردی قرار گرفته است.
اگر چه میزان خودکشی در سال های اخیر کاهش داشته و بین سال های 2010 تا 
201۶ میالدی جهان شاهد کاهش 8/9 درصدی خودکشی بوده، این کاهش بسیار 
ناچیز است. همچنین بین سال های 2010 تا 201۶ میالدی برخی از نقاط جهان 
با افزایش میزان خودکشی روبرو بوده اند. برای مثال سازمان جهانی بهداشت در 

منطقه آمریکایی شاهد افزایش ۶درصدی میزان خودکشی بوده است.
 تدروس آدنوم گابریه سیس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه خودکشی 
قابل پیشگیری است، از همه کشورها خواست راهکارهای اثبات شده پیشگیری از 

خودکشی را در برنامه های ملی بهداشت و آموزش خود بگنجانند.

طبق اعالم این سازمان محدود کردن دسترسی به سموم دفع آفات یکی از موثرترین 
راه های کاهش سریع شمار خودکشی هاست. سموم دفع آفات به طور معمول با 
آمار باالیی برای خودکشی مورد استفاده قرار گرفته اند و به دلیل سمومیت باال، نبود 
پادزهر برای بسیاری از آنها و استفاده از آنها در مناطق دورافتاده ای که دسترسی 

به امکانات پزشکی وجود ندارد، اغلب منجر به مرگ می شوند.
بنا به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت در گزارش اخیر خود درمورد 
خودکشی به مطالعه ای که در سریالنکا انجام گرفته، اشاره کرد که ممنوعیت سموم 
دفع آفات منجر به کاهش 70 درصدی خودکشی ها و نجات جان حدود 93 هزار 

نفر بین سال های 1995 تا 2015 میالدی شده بود.

سازمان بهداشت 
جهانی

 به گفته متخصصان سرطان، شمار جوانانی که دچار سرطان روده 
هستند در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته است.دالیل این 
پدیده هنوز روشن نیست. با این حال چند علت احتمالی برای 
آن مطرح می شود.طبق مطالعه جدیدی که جامعه سرطان آمریکا 
در نشریه تخصصی»Gut« منتشر کرده، در چند کشور دنیا شمار 
افراد زیر 50 سال مبتال به سرطان روده افزایش پیدا کرده است. 
این بررسی اطالعات مربوط به ابتالی بیماران 20 تا ۴9 ساله و 
نیز 50 سال به باال را به بیماری سرطان روده  دربرمی گیرد. این 
اطالعات مربوط به بیماران ۴3 کشور جهان است.پیش از این 
نشانه هایی مبنی بر افزایش آمار بیماران مبتال به سرطان روده که 
جوان تر از 50 سال هستند، دیده شده بود اما به گفته میشاییل 
اپیدمیولوژی )همه گیرشناسی( و علوم  هوف مایستر، کارشناس 
تغذیه از مرکز پژوهش سرطان آلمان در هایدلبرگ، تحقیقاتی 
یا یک  به یک کشور  بود، محدود  انجام شده  این  از  پیش  که 
بر  می دهد.  ما  به  جهانی  اطالعاتی  جدید  بودند.تحقیق  منطقه 
اساس این پژوهش، در کره جنوبی بین سال های 2008 و2012 
میالدی ساالنه تنها حدود 13 نفر از هر 100 هزار نفر زیر 50 سال 
مبتال به سرطان روده می شدند. این کشور دارای باالترین تعداد 
جوانان زیر 50 سال مبتال به سرطان روده بوده است. کمترین 
تعداد جوانان مبتال به این بیماری را شهر »چنای« در هند با فقط 
3/5 نفر از هر 100 هزار نفر دارد. در آلمان این رقم کمتر از 8 

نفر از 100 هزار نفر است.

سرطانرودهمسنترهارابیشترتهدیدمیکند
تیم پژوهشی جامعه سرطان آمریکا در  ربکا زیگل، سرپرست 
آتالنتا می گوید: »البته خطر ابتال به سرطان روده در مورد جوانان 
از مرکز پژوهش  از سالمندان است.« هوف مایستر  بسیار کمتر 
سرطان آلمان معتقد است با وجود این، شمار بیماران سرطانی 
جوان نگران کننده است. پژوهش مزبور نشان می دهد در عرض 
10 سال در 1۴ کشور، آمار ابتال به سرطان روده میان افراد زیر 
50 سال ثابت مانده، در 3 کشور کاهش یافته و در 19 کشور 

افزایش پیدا کرده است.

اندوسکوپیبرایتشخیصسالمترودهیاابتالی
آنبهسرطان

درآمد مردم 9 کشور از 19 کشور یادشده نسبتا باالست. در این 
9 کشور همزمان با افزایش شمار جوانان مبتال به سرطان روده، 
تعداد سالمندان مبتال به این بیماری کاهش یافته یا ثابت مانده 
است. این 9 کشور عبارتند از استرالیا، دانمارک، آلمان، بریتانیا، 
کانادا، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و آمریکا.هنوز اطالعات زیادی 
به دست  روده  به سرطان  ابتالی جوانان  افزایش  علت  درباره 

نیامده است. متخصصان درباره عللی مثل تغذیه مواد غذایی ای 
که مواد شیمیایی به آنها اضافه شده یا تجویز آنتی بیوتیک برای 

کودکان بحث می کنند.

اضافهوزنبهعنواندلیلیقابلقبولبرایابتالبه
سرطانروده

»به  می گوید:  اپیدمیولوژی،  کارشناس  هوف مایستر،  میشاییل 
خصوص اضافه وزن به عنوان دلیلی پذیرفتنی مطرح می شود اما 
این دلیل هم در حال حاضر بیشتر گمان است.« او توضیح می دهد: 
»به هر حال گمانه زنی در زمینه های مختلف می تواند کامال مثبت 

باشد چون پایه پژوهش های جدید را می توان بر آنها بنا نهاد.«
هوف مایستر به کاهش شمار سالمندان مبتال به سرطان روده اشاره 
می کند و می گوید: »آزمایش مدفوع و کولونوسکوپی )پس روده بینی( 
که در حال حاضر در بسیاری از کشورها رایج و در دسترس 
است به پیشگیری و نیز درمان بیماری در مرحله اولیه آن بسیار 
کمک می کند. در برخی کشورها مانند آلمان به افراد باالی 50 
سال توصیه می شود برای کولونوسکوپی هر از چند گاه به پزشک 

متخصص مراجعه کنند.«
هم اکنون بحثی در سطح بین المللی در جریان است تا سن آزمایش 
کولونوسکوپی و مدفوع را برای تشخیص ابتالی احتمالی به سرطان 
روده کاهش دهند. به گزارش دویچه وله، نویسندگان مطالعه یادشده 
به پزشکان توصیه می کنند افراد زیر 50 سالی که در خانواده شان مورد 
ابتال به سرطان روده وجود داشته را برای آزمایش کولونوسکوپی 

و مدفوع نزد پزشک متخصص بفرستند. 
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