ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺗﺮﻟﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ روی ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﺷﯿﻔﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روز و ﺷﺐ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و اﺧﺘﻼل
ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب ،ﺑﯿﺪاری و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﻔﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در واﻗﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺗﺮﻟﻮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺷﯿﻔﺖﻫﺎی ﮐﺎری
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

»آﻧﯿﺘﺎ ﻻﯾﺘﻮن« ،اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،داروﺳﺎزی و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در واﺗﺮﻟﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و
اﺧﺘﻼل روی ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺎ آن
درﮔﯿﺮ ﺷﻮد ،دارد.
»اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ اﺑﻮ« ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﻔﺘﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را روی ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﯽﮔﺬارد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

