ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻣﺮگ زود ﻫﻨﮕﺎم در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﺐ زﻧﺪه داران  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﻋﺎدت دارﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﺮار دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ زودﻫﻨﮕﺎم را ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺣﺪود  433ﻫﺰار ﻓﺮد 38
ﺗﺎ  73ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره  6.5ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺤﻮه ﺧﻮاب ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺷﺐ زﻧﺪه داری ،ﺳﺤﺮﺧﯿﺰی ،و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  10درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﯾﮏ دوره  6.5ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی دارﻧﺪ
ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در رﯾﺘﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در رﯾﺘﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪن ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﺐ زﻧﺪه دار در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ،
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ در اﻓﺮاد ﺷﺐ زﻧﺪه دار
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺗﺮ دارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺷﺎره
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه دارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

اﺟﺒﺎر ﺷﺐ زﻧﺪه دارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر اول وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﺷﺐ زﻧﺪه دارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر در اﺑﺘﺪای روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﻣﺎﻟﮑﻮم ُون ﺷﺎﻧﺘﺰ« از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺐ زﻧﺪه دار اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﺎر ﺧﻮد را دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮده و دﯾﺮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﺐ زﻧﺪه دار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻋﺎدت ﺧﻮد،
ﺻﺒﺢ ﻫﺎ زودﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر روز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻗﺮارﮔﯿﺮی در
ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺮاد زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻋﺎدی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
در ﺗﻌﻄﯿﻼت ،دﯾﺮ ﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺮوﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زود
ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در اﺑﺘﺪای ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

