ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دهﻫﺎ ﻫﺰار اﺳﮑﻠﺖ از
ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
ﮐﺎم ﻣﺮگ ﮐﺸﺎﻧﺪه .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،دهﻫﺎ ﻫﺰار اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آنﻫﺎ در
ﮔﺬر زﻣﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در آﯾﻨﺪه
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ
در ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن از زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺟﻬﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺪت

ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا ﺑﺎ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
آﺗﺶﺑﺲ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺬام ،ﺳﻞ و »ﺗﺮﭘﻮﻧﻤﺎﺗﻮز« ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ روی اﺳﺘﺨﻮان و دﻧﺪانﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه »ﻓﻠﯿﻨﺪرز« در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎﭼﯽ ﻫﻨﺒﺮگ« ،ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده:

»ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﻤﺎری و اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده.
ﺣﺪاﻗﻞ در  ۵۰۰۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻋﻼﺋﻢ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺳﻞ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺬام روی اﺳﮑﻠﺖ در اروﭘﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻼﺋﻢ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺗﺮﭘﻮﻧﻤﺎﺗﻮز در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ«.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ۳ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
 ۶۹,۳۷۹اﺳﮑﻠﺖ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﮑﻠﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ۷۲۵۰ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺳﮑﻠﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺣﺎوی

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ روی اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ ﺑﻮده ﮐﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا در ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن زﻧﺪه
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﺎن از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ و ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺖ .ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻬﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ داده .اﮔﺮﭼﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ وﯾﺮوس را در آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

