
پیری روندی انکارناپذیر اما سرعت آن در افراد 
بین المللی  تحقیق  نتایج یک  متفاوت است. 
نشان می دهد سرعت پیر شدن افراد با یکدیگر 
تفاوت بسیار زیادی دارد و روند پیری در سنین 

متفاوت و با سرعت متفاوت آغاز می شود.
در حالی که گزارش های پزشکی زیادی درباره 
مرگ و میر و بیماری و ناتوانی ناشی از پیری 
در کتاب ها و مجالت پزشکی وجود دارد، 
امروزه پژوهش های زیادی انجام شده یا در 
حال انجام است تا بتوان آثار منفی دوران پیری 
را کندتر یا خنثی کرده و اشخاص در دوران 
پیری سالم تر بوده و زندگی مثبت داشته باشند.
در آمریکا بنیادی به نام بنیاد مک آرتور در 
سال۱۹۸۴ میالدی به وسیله پزشکی به نام جک 
و رو و روان شناسی به نام رابرت کام پایه گذاری 
شد. این بنیاد از همکاری ۱۶ دانشمند دیگر از 
شهرهای مختلف بهره می گرفت. آنها مدت 
۱۰ سال روی یک هزار نفر انسان از ۶۶ سال 

به باال مطالعه کردند.
در این مطالعه، ۳ معیار برای افراد در نظر گرفته 
شد. اول، نداشتن بیماری، دوم داشتن هوش و 
آگاهی فعال در جامعه و ورزش بدنی و سوم 
هم درگیر بودن در مسائل روزمره زندگی به 

صورت فعال.
این  برای  را  با موفقیت  پیری  آنها اصطالح 
پروژه به کار بردند. از نظر تاریخی، نظرات 
تنها  دارد.  وجود  پیری  درباره سن  مختلفی 
که  افتخاراتی  با  پیری  سن  می رسد  نظر  به 
طی عمر به دست آمده است و تجربه واالیی 
دارد و ارزش آن از همه لذات دوران جوانی 

باالتر است.
افالطون، حکیم یونانی، امید را برای سن پیری 
اعتقاد در معنویت می دانست. از طرف دیگر 
افرادی مانند شکسپیر، عقیده ای منفی درباره 
پیری انسان دارند. او در نمایشنامه ای به نام 
»همان طور که شما دوست دارید« می نویسد: 
»آخرین پرده که این تاریخ پرحادثه و عجیب 
را به پایان می رساند دوران کودکی ثانوی است 
که در آن بینایی چشم به جا نمی ماند دیگر 
دندانی نیست و نه دیگر هیچ.« البته کارشناسان 
علم پیری شناسی عقیده شکسپیر را یک عقیده 

قرون وسطایی می دانند.

پیریشناسی
کارل یونگ حدود ۱۰۰ سال پیش برای اولین 
بار روی پیری شناسی مطالعاتی انجام داد و به 
این نتیجه رسید که آخر عمر دورانی است که 
انسان درونگرا می شود. خانمی  به نام برنیس 
می گوید آخر عمر بخشی از دوران زندگی 
انسان است که شخص به درون خود رومی آورد.
نام  به  شخصی  میالدی   ۱۹۶۱ سال  در 
علم  داد  پیشنهاد  هرست  رابرت هاویگ 
با  باید تئوری برای پیری توام  پیری شناسی 
باید  فرضیه ای  چنین  کند.  توصیه  موفقیت 
بتواند حداکثر رضایت خاطر و خوشبختی و 
خوشحالی را برای اشخاص مسن به وجود آورد.
پیش از این دو فرضیه مخالف همدیگر توصیه 
می شد؛ یکی فرضیه مربوط به زیاد کردن فعالیت 
اینکه  دوم  و  پیری  در سن  و ورزش  بدنی 
شخص در سن پیری دیگر مسوولیتی را به 

گردن نگیرد.

پیریباموفقیت؛شدنیاستیا
عقیدهایگولزنندهاست؟

هرکس دوست دارد دوران پیری موفقی داشته 
باشد ولی تعریف درستی در این باره وجود 
ندارد.با باال رفتن سن انسان، توانایی انسان 
برای انجام کارهای مهم مغزی مانند حافظه 
تمرکز فکری و وظایف عالی مانند تصمیمات 
اجرایی کاهش می یابند ولی به عنوان مثال طرز 
تلفظ لغات ثابت می ماند. عقیده بر این است 
که این تغییرات کم کم باعث می شود انسان 
نه تنها از نظر مغزی افت کند بلکه در نتیجه 

از نظر بدنی هم ناتوان شود.

چاقیازمشکالتپیریاست
آمارهای آمریکا نشان می دهد، مشکل چاقی 
دامنگیر ۳۳ درصد جامعه این کشور است. 
باید در نظر داشت که با باال رفتن سن و به 
خصوص بعد از ۵۰ سالگی حجم ماهیچه های 

بدن رو به کاهش می گذارد ولی کاهش 
چاق  افراد  در  بدن  ماهیچه های  حجم 

زیادتر است. از طرفی هم بافت چربی 
از خود موادی آزاد می کند از جمله 
موادی که رادیکال های اکسید اکسیژن 

نامیده می شوند و مواد دیگر که اثر منفی روی 

و  میتوکندری ها 
کیفیت کار سلول ها 

می گذارد.
انسان ها و حیوانات جونده 

به صورت مداوم در حال افزایش وزن خود 
هستند، از جمله چربی در بدن زیاد می شود 
تا دورانی که به سن پیری می رسند و پس از 
آن شروع می کنند و از دست دادن هورمونی 
به نام لیپوتین که فعال شدنش باعث کاهش 
اشتها و در نتیجه کاهش وزن می شود. مطالعه 
روی خوراک انسان ها نشان می دهد از سال 
۱۹۸۵ تا سال ۲۰۰۰ میالدی به طور تقریبی 
بر مقدار خوراکی که اشخاص  ۳۰۰ کالری 
پیش از این مصرف می کردند اضافه شد که 
نشان دهنده ازدیاد بافت چربی در بدن زنان 
یائسه ولی سالم و نیز در مردان مسن می شود 
که باعث کاهش توان فیزیکی می شود  . کسانی 
که کار نشسته انجام می دهند روزانه به ۱۰۰ 
کالری کمتر نیاز دارند و این افراد با باال رفتن 
سن به علت کار نشسته چاق تر خواهند شد 
ولی متوجه خطر آن نیستند. افراد را به طور 
کلی به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می کنند 
که یک فرد فعال باید دست کم ۱۵۰ دقیقه 
در هفته کار ورزشی انجام دهد یا ۳۰ دقیقه 

در روز و ۵ روز در هفته.

سوختوسازبههممیخوردو
ماهیچههاالغرمیشوند

انسان از سن ۵۰ سالگی به بعد هر سال ۱ تا ۲ 
درصد حجم ماهیچه خود را از دست می دهد. 
این حجم بیشتر شامل رشته های ماهیچه ای 
که از نظر بافت شناسی نوع ۲ نامیده می شوند 
و به جای آن بافت رشته هایی می نشیند که 
خواص ماهیچه را ندارد. الغر شدن رشته های 
ماهیچه ای یک نگرانی مهم برای افرادی است 
که پا به سن می گذارند زیرا همراه آن اختالل 
در تعادل و حرکت شخص پیش می آید که 
شکستگی  مانند  آسیب دیدن  و  افتادن  خطر 

استخوان و ضربه مغزی را افزایش می دهد.

در ضمن در این 
متابولیسم  سن 
یعنی  قند؛ 
ساز  و  سوخت 
به هم خورده و  قند 
بدن  مهم  هورمون های 
تولید نمی شوند و سلول های 
طبیعی  فیزیولوژیک  تماس  بدن 
رزرو  که  کسانی  داشت.  نخواهند  را 
ماهیچه های کم دارند مدت بیشتری طول 

می کشد که از یک بیماری شفا پیدا کنند .
به این معنی که با باال رفتن سن قدرت ماهیچه ها 
نیز کم می شود. البته عوامل دیگری مانند آسیب 
به رشته های اعصاب محیطی نیز اثر منفی روی 

کیفیت کار ماهیچه دارد.

دردهایمزمنسراغتانمیآیند
نزدیک به ۷۰ درصد افراد مسن مبتال به دردهای 
زانو هستند. درد مزمن باعث می شود شخص 
فعالیت بدنی خود را کم کند در نتیجه ظرفیت 

کاری بدن کاهش پیدا می کند.

اثرکمخوابی
کم خوابی در افراد مسن خیلی شایع است و کم 
کردن کار بدنی یا ورزش نکردن این کم خوابی 
را تشدید می کند. گاهی از دست دادن همسر 
عزیزان شخص  از  یکی  عزیزان  از  یکی  یا 
شخص  بدحالی  و  بازنشستگی  همچنین  و 
ایجاد کم خوابی می شود.  باعث  آن  نظایر  و 
عالوه بر خواب آلودگی روزانه کم خوابی اثر 
منفی روی سالمت جسم و روان و اختالل 
کار مغز دارد و مرگ و میر در چنین افرادی 
زیادتر است. برعکس میزان مرگ و میر در 
افراد مسنی که در ۲۴ ساعت ۶ تا ۷ ساعت 

می توانند بخوابند کمتر است.
کم خوابی باعث کاهش ظرفیت کاری بدن 
زمین  مانند  عوارضی  افزایش  درنتیجه  و 

خوردن می شود.

اثراسترس
از جمله عوامل  زمان سالمندی  در  استرس 
اثرگذار بر سالمت بدنی و روانی فرد است. 
این استرس می تواند ریشه در نگرانی ها بابت 
توان بدنی یا مالی یا از دست دادن عزیزان 
نزدیک یا حتی بدرفتاری نزدیکان و اقوام با 

فرد سالمند باشد.

تاثیراتمحیطی
آلودگی هوا یکی از عوامل محیطی اثرگذار 
روی سالمت افراد مسن است. عامل بعدی 
نوسانات خیلی زیاد در درجه هوای محیط و 
سوم محدودیت های حرکتی به علت موانع 

موجود در محیط زندگی شخص.
در ۱۰ سال گذشته تاکید زیادی روی آلودگی 
هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت شده است، 
از آن جمله ذرات معلق در هوا و مواد شیمیایی. 
افراد مسن به علت ضعیف بودن دستگاه ایمنی 
استعداد بیشتری برای ابتال به بیماری های تنفسی 

مزمن دارند.
و  مقایسه وضعیت سالمت  کشور چین  در 
طول عمر افراد مسن در شهرهای پرجمعیت 
با افراد مسن ساکن در شهرهای کوچک نشان 
داده طول عمر افراد مسن در شهرهای بزرگ 
کوتاه تر است که این مساله بیشتر مربوط به 

آلودگی هوا در این شهرهاست.
تغییرات ناگهانی در درجه گرما یا سرمای محیط 
زیست عوارض بیشتری روی افراد مسن به 

ویژه افراد باالی ۶۵ سال دارد.
محدودیت حرکتی در محیط زندگی نیز یکی 
از عوامل منفی بر سالمت پیرساالن است. در 
محل هایی که پارک عمومی و جا برای راه رفتن 
و ورزش وجود دارد، مردم فعالیت ورزشی 
بیشتری دارند و سالم ترند. آرتروز زانو ها که 
در پیرساالن زیاد دیده می شود باعث می شود 
چنین افرادی فعالیت ورزشی به ویژه پیاده روی 

را کنار بگذارند یا کم کنند.
افسردگی و بیماری های روانی دیگر افسردگی 
چنین  و  می شود  دیده  زیاد  پیری  سنین  در 
افرادی تالش ورزشی از خود نشان نمی دهند. 
گزارش های سازمان جهانی بهداشت حاکی از 
آن است که افسردگی مهم ترین عامل ناتوانی 
در سنین سالمندی است.از طرفی افسردگی 
که  است  مغز شخص همراه  در  تغییراتی  با 
در نتیجه آن کار تشخیصی مغز رو به تحلیل 
می گذارد  . افسردگی باعث ایجاد تغییراتی در 
محور هیپوتاالموس غده هیپوفیز و غده فوق 
کلیوی می شود که همین امر بر تولید هورمون های 
مهم بدن نیز مشاهده می شود. این هورمون ها 
اثر مهمی بر دستگاه ایمنی بدن دارند   . نتیجه 
این تغییرات، شدت یافتن بیماری های جسمی 
و کاهش فعالیت بدنی است. خیلی از افراد 
افسرده سالمند از برخورد اجتماعی گریزان 
هستند یا کنار گذاشته می شوند و تنها می مانند.

عواملبیولوژیک
چند عامل بیولوژیک در کاهش توانمندی در 
سن سالمندی دخالت دارد. اول، اتوفاژی یا 

همان تخریب اجزای سلول.
در اثر استرس اکسیداتیو التهاب عمومی مزمن 
در بدن انسان انجام می گیرد که تغییراتی را 
در ترکیب ماهیچه ها و هورمون ها و تخریب 

سلول های عصبی همراه دارد.
نقش کم خوابی میتوکندری ها در این میان، بسیار 
مهم است. میتوکندری ها دستگاه های کوچکی 
داخل سلول هستند که کار دستگاه  هاضمه هر 
مواد خوراکی  آنها  انجام می دهند.  را  سلول 
را گرفته و داخل سلول آن مواد را به ذرات 
کوچک تر تقسیم کرده و مولکول های پرانرژی 
برای سلول می سازند. این پدیده بیوشیمیایی را 
تنفس سلولی می نامند. بنابراین می توان گفت، 
میتوکندری ها منبع مهم انرژی سلول هستند. با 
ضعیف شدن کار میتوکندری ها در اثر افزایش 

سن، کاهش توانمندی پیش می آید.
در  آسیب  نتایج  از  ماهیچه  حجم  کاهش 
عالوه  میتوکندری ها  میتوکندری هاست. 
نقشی  اشاره شد،  آن  به  باال  در  که  برنقشی 
مهم در نگهداری توده و حجم ماهیچه دارند 
و در نتیجه ماهیچه به سوی الغری می رود. 
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
دچاراختالل  باال  درسنین  میتوکندری ها  کار 
می شود. چنین اشخاصی با کندی و با قدم های 

کوتاه راه می روند.
که  است  این  سالمندی  دیگر  مشخصات 
سلول های بدن توانایی ترمیم خود را ندارند 
و اثر متابولیکی در این سنین، باعث تجمع 
بافت چربی و آسیب به مولکول های حیاتی 
و ارگان های آنها مانند میتوکندری ها می شود.

تغییراتتخریبیدرسلولهایمغز
توانمندی  کاهش  می دهد  نشان  تحقیقات 
با  مهمی  رابطه  سن،  رفتن  باال  با  شخص 
بافت  مثال  دارد،  مغز  در  تخریبی  تغییرات 
خاکستری مغز که از سلول های مغزی درست 
در  مغزی  تغییرات  با  و  می شود  الغر  شده 
افراد مسن همراه است. با کند شدن حرکات 
با قدم های کوتاه و کند راه  افراد  این  بدنی 
می روند . از طرف دیگر بافت سفید یا بافت 
میلن مغز نیز الغر می شود که آن هم منجر 
به کند شدن کار ماهیچه های ارادی می شود. 
از طرفی ارتباط میان بخش های مختلف مغز 

که به وسیله پیوند هایی به نام سیناپس انجام 
می گیرد دچار اختالل می شود.

عصبی  دستگاه  دیگر  بخش های  از 
محیطی  اعصاب  رشته های 
هستند که بعضی از آنها رشته 
اعصاب حرکتی و برخی 
دیگر رشته ها رشته 
اعصاب حسی 
هستند. ضعف 
این رشته اعصاب 
باعث تحرک پایین و 
کاهش کار بدنی فرد مسن 
می شود. البته عوامل گوناگونی 
محیطی  اعصاب  به  آسیب  باعث 
می شوند، از آن جمله التهاب عمومی 
بدن مثل بیماری قند و عفونت های مزمن 
و اعتیاد به الکل و سیگار کشیدن زیاد و 

فقر مزمن ویتامین هاست.

عواملیکهممکناستبهکاهش
تغییراتوناتوانیهایسنینپیری

کمککنند
متاسفانه هیچ درمان دارویی موثری برای این 
مساله وجود ندارد و اف دی ای )سازمان غذا و 
داروی آمریکا(هم هیچ دارو و ویتامین خاصی 
اما  این منظور توصیه نکرده است  برای  را 
راه های بهداشتی مختلفی توصیه می شود تا 
از این طریق بتوان اثر منفی افزایش سن را 
کاهش داد که شامل رژیم خوراکی و تغییراتی 
در روش کار روزانه که به آن سبک درست 
اضافه  شخصی  اگر  می گویند.  هم  زندگی 
تغییرات در رژیم روزانه  با  باید  دارد  وزن 
کالری  مقدار  کردن  محدود  جمله  از  خود 
در  بافت چربی  انباشتن  از  روزانه  دریافتی 
بدن بکاهد . کنار رژیم خوراکی ورزش منظم 
تقریبا برابر ۱۵۰ دقیقه در هفته یا۳۰ دقیقه 
هر روز برای ۵ روز در هفته به صورت تند 
اثر مثبتی روی تقویت ماهیچه و  راه رفتن 
تعادل شخص خواهد داشت و به کم کردن 
انباشت چربی در بدن کمک می کند. به وسیله 
ورزش شخص قدرت بیشتری پیدا می کند و 
از ضعیف و کند شدن کار جسمی جلوگیری 

می کند یا می کاهد.
ورزش و بازی های فکری برای تقویت مغز

در حالی که کارهای ورزشی برای تقویت بدنی 
شخص مفید و موثر هستند، برای جلوگیری 
از کاهش کار مغز و هوشیار ماندن شخص در 
دوران پیری، روش های مختلفی وجود دارند. 
کاهش کار مغز در سنین باال باعث فراموشی 
راه  هنگام  شخص  تعادل  دادن  دست  از  و 
رفتن می شود. این افتادن ها با خود آسیب های 
بدنی و گاهی مغزی به دنبال می آورد و باعث 
بستری شدن فرد در بیمارستان و درد و رنج 

و مخارج مالی می شود.
یکی از روش های آموزش مغزی استفاده از 
بازی های رایانه ای یا حل کردن جدول است 
که به حافظه شخص و تمرکز فکری کمک 
می کند. امروزه در بازار بازی های رایانه ای 

گوناگونی برای این منظور درست کردند.

مکملهایدارویی
این روزها محصوالت گوناگونی شامل انواع 
ویتامین ها و مواد معدنی فراوان در دسترس مردم 
قرار دارند. در آمریکا مردم ساالنه ۱۲ میلیارد 
دالر خرج خرید و مصرف این محصوالت 
می کنند اما تا امروز هیچ کدام از این محصوالت 
نشان نداده اند که می توانند عوارض مربوط به 
کهولت سن را درمان یا از آنها پیشگیری کنند.

آثارهورمونها
استفاده از بعضی هورمون ها ممکن است تاثیر 
مفیدی در کاهش تخریب جسمی و مغزی با 
افزایش سن داشته باشد، از جمله هورمون های 
زنانه  هورمون  و  تستوسترون  نام  به  مردانه 
البته  رشد  .  هورمون  نیز  و  استروژن  نام  به 
استفاده از این هورمون ها در افراد مسن گاهی 
عوارضی مانند سرطان ایجاد می کند، در نتیجه 
استفاده درمانی از این هورمون ها در سنین 

پیری توصیه نمی شود.
هورمون   می دهند،  نشان  گزارش ها  برخی 
سالمت  بر  مثبتی  آثار  اکسی توسین  زنانه 
پیری  سنین  در  ادراک  و  روانی  و  جسمی 
سیر  اکسی توسین  هورمون  است.  داشته 
کرده  کند  را  کاهش جسمی شخص مسن 
و احساس خستگی را کاهش می دهد. در 
گزارشی دیگر اکسی توسین باعث کاهش درد 
شده و التیام زخم را تسریع می کند. این ماده 
اثر ضدالتهابی هم دارد اما متاسفانه عوارض 
یا اثراین هورمون روی قلب و عروق مورد 

مطالعه قرار نگرفته است.

متخصصانعلمپیریشناسینظریهسالمندیکامیابانهراارائهکردهاند

چهوقتواقعاپیربهحسابمیآیید؟
 دکتر محمد بهادری

متخصص روماتولوژی

عواملیبرایپیریکامیابانه
چند دانشمند با مطالعه روی ۸۷ نفر مسن به این نتیجه رسیدند که پیری با موفقیت یعنی 

اینکه شخص بتواند در سن پیری با شرایط زندگی خود عادت کند.
آنها پی بردند ۳نوع شخصیت در سن بازنشستگی وجود دارد:

اول، شخصی که از نظر عقالنی به تکامل رسیده. دوم، شخصی که روی صندلی گهواره ای 
وقت خود را می گذراند و سوم کسی که انسان سرسختی است.

کسانی که نتوانسته اند خودشان را هماهنگ کنند و دیگران را مقصر وضعیت خود می دانند 
ناموفق و ناخشنود خواهند بود و کسی که روی صندلی گهواره ای هر روز می نشیند، از 
این خوشحال است که مجبور نیست سر کار برود و به تنبلی رضایت دارد. افرادی 
هستند که در همه عمرشان در فعالیت و ورزش هستند اینها افراد موفقی خواهند 
بود و افرادی هم که به بلوغ فکری می رسند، در سن پیری آدم های موفقی هستند.
خانم نیوگارتن در سال ۱۹۷۲ میالدی به این مطلب اشاره می کند برخی عواملی 
در زندگی باعث می شود فرد در سن پیری هم موفق باشد. یکی از این عوامل 

زندگی  پایین  و  باال  با  را  خود  توانسته  چگونه  زندگی  دوران  در  فرد  که  است  این 
هماهنگ کند. دیگر اینکه از زندگی چه انتظاری دارد؟ عوامل دیگر عبارتند از وضع 
مالی شخص، تندرستی بدنی، آزادی و تماس های اجتماعی یا محدودیت ها. در نتیجه 
باید گفت موفقیت دوران پیری به عوامل زیادی بستگی پیدا می کند که بسیاری ریشه 

در شیوه زندگی درست در جوانی دارند.
برخی دانشمندان روی طول عمر افراد بیش از ۱۰۰ سال مطالعه کرده اند. این کارشناسان 
عقیده دارند، طول عمر زیاد ممکن است بهای سنگینی برای شخص داشته باشد. از 
جمله برای شخصیت و آبروی فرد. در کشور ژاپن حدود۲۰ درصد افراد ۱۰۰ساله 
نداشته اند و  نیاز  به کمک کسی  بدنی  نیاز  نظر  از  اینکه  یعنی  داشته اند؛  مثبت  پیری 
از نظر مغزی نیز روشن بودند ولی ۵۵ درصد افراد ۱۰۰سال به باال نحیف بوده و از 
نظر کار فکری و بدنی نیاز به کمک داشته اند و ۲۵ درصد دیگر گروهی بودند که 
اصطالح شکننده را به آنها نسبت دادند که هم از نظر فکری و هم از نظر بدنی به 

کمک دیگران نیاز داشته اند.

یکیازاین
عواملپیریکامیابانه

ایناستکهفرددردوران
زندگیچگونهتوانستهخودراباباال

وپایینزندگیهماهنگکند؟دیگراینکهاز
زندگیچهانتظاریدارد؟عواملدیگرعبارتنداز

وضعمالیشخص،تندرستیبدنی،آزادیوتماسهای
اجتماعییامحدودیتها.درنتیجهبایدگفت
موفقیتدورانپیریبهعواملزیادی
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