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باکتری های  انواع  محققان دانشگاه هاروارد می گویند 
مفیدی که باعث ایجاد میکروبیوم در روده ورزشکاران 
می شود، می تواند موجب تقویت عملکرد طبیعی بدن 
 شود. یک آمار معمولی در مورد چرخه بازیکنان بیسبال 
لیگ  لیست  در  که  بازیکنی  هر  ازای  به  که  می گوید 
اصلی بیسبال قرار دارد، تقریبا 1000 ورزشکار دیگر از 
طریق دبیرستان، کالج، نیمه حرفه ای و لیگ های کوچک 
رقابت می کنند. بنابراین ورزشکارانی که در سطوح باال و 
تیم های مطرح بازی می کنند، نخبه هستند. ورزشکاران 
نخبه واقعا خاص هستند؛ آنها می توانند چیزهایی را که 

دیگران نمی توانند انجام دهند را انجام دهند.
مفید  باکتری های  از  برخی  که  اینجاست  جالب 
ورزشکاران نخبه را می توان استخراج و به مکمل های 
غذایی اضافه کرد و برای مصرف عموم مردم توزیع کرد! 
بدین ترتیب می توان نیروی بدن را در سطح عام جامعه 
افزایش داد. یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد 
در حال تالش برای شناسایی و جداسازی باکتری های 
مفید از دستگاه گوارش ورزشکاران نخبه است تا این 
باکتری ها را به مکمل های تجاری پروبیوتیک تبدیل کند.
میکروبیوم های بازیکنان نخبه )اکوسیستم روده های 
آنان( ممکن است انواع باکتری های برتر و خاص را تولید 
کند که به عبارت بهتر، به عملکرد ورزشی کمک می کند.

میکروبیوم
به  میکروبیوم،  یا  انسان  هم زیست  ریزاندامگاِن 
زیست بوم میکروبی، قارچی بدن انسان گفته می شود 
که نوعی هم زیستی و هم ُسفرگی با بدن پیدا کرده اند و 
وجودشان بخشی از سازوکار طبیعی و گاه ضروری و 

بایسته بدن گردیده است.
با جانور  رابطه همزیستی  ریزاندامگان همزیست، 
میزبان دارند. این به این معنی است که این ریزاندامگان 
هم می توانند همسفره باشند، هم بیماری زا. مثال به تمامی 
باکتری ها، قارچ ها و دیگر انواع میکروب هایی که بطور 
بومی در پوست انسان زندگی می کنند، میکروبیوم پوست 
می گویند. بزرگترین میکروبیوم بدن انسان، میکروبیوم 
بزرگ  روده  بطور خاص  و  تحتانی  گوارش  دستگاه 

می باشد. این اصطالح گرچه بیشتر در پزشکی بکار رفته 
است، ولی در دیگر شاخه های علم میکروب شناسی 

نیز معتبر است.

پروبیوتیک
روده انسان حاوی انواع مختلفی از باکتری ها است. 
بسیاری از این باکتری ها برای گوارش بهینه غذا مفیدند. 
دسته ای از این باکتری ها که به باکتری های پروبیوتیک 
معروف هستند، عالوه بر کمک به گوارش، مولکول های 
پیچیده و ترکیباتی مانند ویتامین ها و آنتی بیوتیک های 
مختلف را تولید می کنند که برای بدن مفید می باشد. 

منبع باکتری های پروبیوتیک لبنیات و میوه ها هستند.
اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد)FAD(  و 
سازمان بهداشت جهانی )WHO(، پروبیوتیک را این 
گونه تعریف می کند: »پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های 
زنده ای هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان شدن 

اثرات سالمت بخش در بدن میزبان می شود.«
 بر این اساس، باکتری های پروبیوتیک موجود در 

محصوالت خوراکی، نه تنها باید دارای مشخصه های 
عملکردی و سودمند برای سالمتی انسان باشند بلکه 
دستگاه گوارش هم  در  ماندگاری  قابلیت  از  بایستی 
بقای  و  رشد  شامل  ویژگی ها  این  باشند.  برخوردار 
ارگانیسم ها در روند تولید محصول، نگهداری و پس 

از مصرف حین انتقال از معده به روده است.
پروبیوتیک ها بر تعادل باکتری های مفید و مضر روده 
تاثیر می گذارند و این تعادل را به نفع افزایش جمعیت 
باکتری های مفید تغییر می دهند. در حقیقت پروبیوتیک ها 
از همین طریق اثرات سالمت بخش خود را در بدن 
انسان القا می کنند. دوز پروبیوتیک مصرف شده عامل 
مهمی است که بر تراکم میکروارگانیسم های موجود 
در بخش های مختلف دستگاه گوارش تاثیر می گذارد. 
پروبیوتیک ها همچنین قادرند اختالالت میکروبیوم های 
روده، پس از درمان آنتی بیوتیکی را به حداقل برسانند.

از جاناتان شیمن، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی 
دانشگاه هاروارد خواسته شد تا این تحقیق را انجام دهد.
به گفته شیمن، پروبیوتیک های فعلی از محیط زیست، 

حیوانات و انسان ها به دست می آیند، اما من می توانم 
کامال تضمین کنم که تا به حال هرگز از ورزشکاران 
نخبه، افراد مناسب و سالم در جهان جدا نشده اند. این 
چیزی است که ما قصد انجام آن را داریم. ما به دنبال 
شناسایی نامزدهای جدید پروبیوتیک برای برنامه های 

جدید هستیم.
که  است  واقف  علم  که  است  زیادی  زمان  مدت 
باکتری در روده یا دستگاه گوارش، متابولیسم انرژی 
را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین ممکن است در 
فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی مانند عملکرد سیستم 

ایمنی بدن و وظایف عصبی نقش داشته باشد.
گروه هاروارد امیدوار است که جداسازی باکتری های 
مفید ورزشکاران نخبه بتواند میکروبیوم روده دیگر افراد 
را افزایش دهد و منجر به بهبود سالمتی به طور کلی شود.
در یک آزمایش اولیه، محققان نمونه های مدفوع را به 
صورت روزانه از 20 ورزشکار شرکت کننده در ماراتن 
2015 بوستون، یک هفته قبل و یک هفته بعد از مسابقه، 
نمونه های  باکتری های  ژنوم  آنها  کردند.  آوری  جمع 
مدفوع را بررسی و صفات خاصی را شناسایی کردند. 
به عنوان مثال، آنها حداقل یک نوع باکتری را کشف 
کردند که اسید الکتیک را به طور موثرتر تجزیه می کند.
از آنجایی که افزایش اسید الکتیک می تواند باعث 
خستگی و درد عضالنی شود، این نوع باکتری است که 

به طور بالقوه در پروبیوتیک مفید می باشد.
اگر همه چیز خوب پیش رود، این باکتری های سودمند 

راه خود را به مکمل های تغذیه ای تجاری می یابند.
شیمن می گوید: صنعت پروبیوتیک یک بازار 60 میلیارد 
دالری است. اساسا شما می توانید از باکتری های مفید 
خاص را جدا کرده و آنها را به مواد غذایی، نوشیدنی ها 
و یا مکمل ها اضافه کنید. آنها می توانند به ماست، چای، 
کپسول یا آدامس نیز اضافه شوند. این تیم تحقیقاتی در 
راستای تجاری سازی یافته های خود، ممکن است طی 
سال جاری شرکتی با نام »Fitbiomics« را تاسیس کند.
این پژوهش در دویست و پنجاه و چهارمین نشست 

و نمایشگاه ملی انجمن شیمی آمریکا ارائه شد. 
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مطالعه محققان دانمارکی نشان می دهد که برخالف یک ذهنیت رایج، 
باال بودن زیاد سطح اچ دی ال یا کلسترول خوب، برای سالمتی مضر 

است و خطر مرگ زودرس را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
از سال ها قبل این ذهنیت پذیرفته شده است که هر چه سطح کلسترول 
خوب HDL در خون افراد باالتر باشد، بهتر است؛ اما خبر بد این که 

محققان براساس مطالعات جدید چنین ذهنیتی را رد کردند. 
پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ دانمارک به این نتیجه رسیده اند که 
سطح بسیار باالی کلسترول خوب خطر مرگ را در قیاس با سطح 
عادی این کلسترول به شدت افزایش می دهد؛ در این ارتباط نرخ 
افزایش خطر مرگ در مردان 106 درصد و در زنان 68 درصد ذکر 

شده است. 
محققان برای این مطالعه داده های مربوط به 116 هزار نفر را 
بررسی کردند و پیگیری وضعیت آنها را یک در بازه زمانی حدود شش 
سال ادامه دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که مردان دارای سطح 
بسیار باالی کلسترول خوب خون با 106 درصد افزایش خطر مرگ 
پیش از موقع در قیاس با مردانی روبرو بودند که کلسترول خوب آنها 
در سطح عادی بود. این درصد در زنان 68 درصد بود.  براساس این 
تحقیق، پایین بودن بسیار زیاد سطح کلسترول خوب نیز احتمال مرگ 
را به شدت افزایش می دهد.  سطح متوسط کلسترول خوب خون در 

مردان معادل mmol/L 1.9 و در زنان mmol/L 2.4 است. 
 HDL به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد که باید توجه به
به عنوان یک شاخص مهم سالمتی کنار گذاشته شود؛ احتماال سطح 
برای  بهتری  شاخص های  خون  بد  کلسترول  و  تری گلیسیرید 

وضعیت سالمتی هستند. 
مطالعه جدید ارتباط آماری میان مرگ و میر و سطوح کلسترول 
خوب خون را نشان می دهد، اما نمی تواند چرایی تاثیر مرگبار پایین و 

یا باال بودن بسیار زیاد این نوع کلسترول را توضیح دهد.

محققان دانشگاه کمبریج از رویکرد جدیدی در بررسی و هدف قرار دادن 
تومورهای سرطانی بهره گرفتند. انواع مختلف تومور، واکنش های متفاوتی 
به پرتودرمانی و شیمی درمانی نشان می دهند. شواهد زیادی دال بر اینکه 
»تومورهای توپر« )solid tumors( که میزان اکسیژن آنها کم است به این 
درمان ها پاسخی نشان نمی دهند. بنابراین انتخاب راهی مفید برای ارزیابی 
اکسیژن موجود در بافت تومورها می تواند به جلوگیری از درمان هایی که 
می تواند برای سایر قسمت های بدن خطرناک باشد کمک کند. محققان در 
دانشگاه کمبریج از روشی موسوم به تصویربرداری فوتو آکوستیک برای 
تشخیص غلظت اکسیژن در بافت های تومور مورد نظر استفاده کردند. این 
فناوری با تاباندن پرتوهای نور بر روی بافت کار می کند. با هر بار تاباندن این 
پرتوها بافت به آرامی گرم شده و تا حدی منبسط می شود و در نتیجه یک موج 
مکانیکی را از طریق بافت اطراف ارسال می کند. این امواج با استفاده از مبدل 
التراسوند قابل تشخیص هستند که این مبدل کمک می کند تا تصویربرداری 
از بافت ها در وضوحی انجام شود که خود التراسوند توانایی آن را ندارد. در 
این روش تصویربرداری نواحی که دچار کمبود اکسیژن بودند ظاهر متفاوتی 
نسبت به سایر نواحی داشتند. این تیم آزمایشات خود را بر روی موش هایی 

که دارای تومورهای پروستات بودند با موفقیت انجام دادند.

سطح  بسیار باالی کلسترول خوب 
خـوب نیـست

پیـش بینـی تـاثیـر شیمی درمـانی 
روی تومـورهـای سرطـانی

این باکتـری های مفیـد

محققان ژاپنی می گویند افرادی که خین خواب بیقرارند 
و دائما از این دنده به آن دنده می شوند، دو برابر دیگران 

در معرض احتمال ابتال به حمله قلبی هستند.
به گفته محققان، همچنین باید بیدار شدن مکرر در 
طول خواب را به عنوان هشداری برای ابتال به بیماری 

در آینده در نظر گرفت.
دانشگاه  محققان  های  یافته  از  دیگر  یکی  براساس 
هیروشیما در ژاپن که با مطالعه وضعیت حدود 13 هزار 
نفر به دست آمد، در افرادی که در سراسر شب برای 

خوابیدن مشکل دارند، احتمال ابتال به حمالت قلبی یا 
آنژین شدید 99 درصد بیشتر است.

افرادی نیز که بیش از نیم ساعت طول می کشد تا به 
خواب روند و یا کمتر از شش ساعت در شب می خوابند، 
با افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی روبرو هستند.
محققان ژاپنی چرایی ارتباط قوی میان خواب و سالمت 
قلب را مشخص نکردند، اما متذکر شدند که بیدار شدن 
مکرر ممکن است باعث 'بیش فعالی' سیستم عصبی شود 
که می تواند باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون 

شود و بدین ترتیب فشار مضاعفی بر قلب وارد کند. 
بدخوابی همچنین می تواند نشانه ضعف سالمت باشد؛ 
به عنوان نمونه، مبتالیان به مشکالت قلبی کمتر احتمال 

دارد که خواب شبانه مناسبی داشته باشند.
به گفته محققان، افرادی که بیش از نیم ساعت طول 
می کشد به خواب روند، با افزایش 52 درصدی خطر 
ابتال به حمله قلبی و افزایش 48 درصدی خطر ابتال به 
سکته مغزی روبرو هستند. همچنین افرادی که کمتر از 
شش ساعت در شب می خوابند، 42 درصد بیشتر احتمال 

دارد که به حمله قلبی مبتال شوند.
کیفیت  دانشگاه هیروشیما گفت:  از  'نوبو ساساکی' 
ضعیف خواب می تواند در عملکردهای اصلی بدن اختالل 
ایجاد کند. بیدار شدن های بی موقع و بی دلیل نیز احتماال 
سیستم عصبی سمپاتیک بدن را مختل می کند و فشار 
مضاعفی به قلب وارد می کند. سیستم عصبی سمپاتیک 
بدن وظیفه فعال کردن تغییرات فیزیولوژیکی را به عهده 
دارد که در واکنش های جنگ و گریز بدن بروز می کند. 
 )Fight-or-Flight Response( پاسخ جنگ و گریز 
یک واکنش فیزیولوژیک است که جانداران در واکنش 
به ادراکاتشان نسبت به موقعیت های خطرناک، حمله و 

یا در اقدام برای نجات خود نشان می دهند. 
با این همه، محققان در این مطالعه صرفا روندهای 
آماری را مورد بررسی قرار دادند و در نتیجه این مطالعه 

نمی تواند دالیل این ارتباط را مشخص کند. 
 Telegraph

بیقـراری در خـواب و افزایـش خطـر ابتـال به حملـه قلبـی

استفاده از باکتری روده ورزشکاران نخبه به عنوان مکمل پروبیوتیک!

متخصصان سالمت معتقدند تغذیه نوزادان با 
شیر مادر باعث می شود کودک تمایل بیشتری 

به مصرف سبزیجات پیدا کند.
گنجاندن سبزیجات در رژیم غذایی کودکان 
برای والدین کار دشواری است؛ اما نتایج یک 
بررسی نشان می دهد با تغذیه نوزادان با شیر 
مادر می توان امیدوار بود که کودک تمایل 

بیشتری به مصرف سبزیجات داشته باشد.
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا بر این 
باورند که تغذیه نوزادان با شیر مادر موجب 
می شود کودک طعم سبزیجات را از طریق 
مصرف شیر بچشد و در نتیجه به این طعم 
عادت کند. زمانی که مصرف خوراکی های 
می شود طعم  برای کودک شروع  خشک 
بسیاری از سبزیجات برای او تند است اما 
در صورتیکه با شیر مادر تغذیه شده باشد 

کمتر از حس طعم جدید شوکه می شود.
حس چشایی هر نوزادی منحصر است؛ اما 
چشیدن طعم اولین غذا که از رحم مادر 
شروع می شود بستگی به خوراکی دارد که 
مادر مصرف می کند. زمانی که مادر در دوران 
بارداری سبزیجات مصرف می کند باعث 

می شود کودک به طعم سبزیجات عادت کند.

تاثیر تغذیـه با شیر مـادر 
برعادات غذایی کودک

تـازههـا

تــازهها

تــازهها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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