ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۹
دو ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺰرگ از ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ وﯾﭗ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا

ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ وﯾﭗ ﺿﺮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻣﯽروﻧﺪ .ﺣﺎﻻ دو ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺰرگ از داﻧﺸﮕﺎه

»راﭼﺴﺘﺮ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺼﺮف وﯾﭗ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ اول ﮐﻪ در ژورﻧﺎل » «Tobacco Induced Diseasesﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ۱۸
ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻓﺮد
زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﭗ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم در ژورﻧﺎل » «Plos Oneﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت روی ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری ﺧﻄﺮﺳﺎز« را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده .ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻫﺰار ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ در آن

ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد.

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻋﺎدی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻫﺮدوی آنﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺟﻮابﻫﺎی ﺑﻠﻪ و ﺧﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و از
اﻓﺮاد ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﯾﺎدآوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﭘﮋوﻫﺶ  Plos Oneﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷﺪ اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺶ» ،دوﻧﮕﻤﯽ ﻟﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای درک
ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻗﯿﻖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ .ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ از راه رﺳﯿﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف وﯾﭗ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﯽ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﯿﮕﺎر ﻋﺎدی ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را
ﺑﺪون ﺿﺮر ﻫﻢ داﻧﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
وﯾﭗ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﮕﺎر ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

