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محققان انگلیسی در یک مطالعه جدید متوجه شدند که جهش های 
یک ژن خاص می تواند به چاقی مفرط افراد منجر شود. محققان کالج 
امپریال لندن در این مطالعه جدید محور توجه خود را بر پروفایل 
ژنتیکی کودکان در منطقه خاصی از پاکستان متمرکز کردند، جامعه ای 
به دلیل ازدواج های فامیلی در آن، از لحاظ ژنتیکی ارزشمند محسوب 
می شوند.  همچنین مطالعات قبلی نشان می دهند که چاقی مفرط در 

این جامعه در بیش از 30 درصد موارد منشاء ژنتیکی دارد.
محققان در این مطالعه محور توجه خود را بر یک ژن خاص 
به نام ADCY3 متمرکز کردند که پروتیینی را که با کنترل اشتها و 
حس بویایی انسان ارتباط دارد، کدگذاری می کند. به نظر می رسد 
بروز جهش ها در این ژن، تولید این پروتیین حیاتی را تحت تأثیر 
قرار می دهد و به اختالالتی در انواع عملکردهای بیولوژیکی منجر 
می شود. مطالعات اولیه آزمایش ژن ADCY3 نشان داد موش هایی 
که به گونه ای پرورش یافته بودند که فاقد این ژن باشند، چاق شدند و 
 )Anosmia( نیز فاقد حس بویایی شدند که این بیماری به آنسومنیا
یا فقدان حس بویایی شناخته می شود. محققان در بررسی بیماران 
خود متوجه شدند که آنها نیز آنسومنیا داشتند و همین امر باردیگر 
نشان می داد این بیماری با جهش هایی در ژن ADCY3 ارتباط دارد. 
محققان سپس نتایج این مطالعه را به یک پایگاه داده جهانی تحقیقاتی 
ژنتیکی به نام GeneMatcher ارجاع دادند. به سرعت چند محقق 
دیگر نیز نشان دادند که همبستگی های مثبتی میان چاقی مفرط و 
جهش ها در ژن ADCY3 وجود داشت. محققان حدس می زنند که 
شناسایی یک ژن کلیدی مانند این ژن، اهداف جدیدی را برای ساخت 
داروهایی که به ویژه چاقی را درمان کنند در اختیار محققان قرار 

می دهد. این مطالعه در مجله Nature Genetics منتشر شده است.
 MedicalXpress

در تازه ترین تحقیقات دانشمندان کانادایی مشخص شد، بوی بدن 
مردان عامل مهمی در کاهش استرس شریک زندگی دارند. محققان 
دانشگاه کانادا 96 زوج را برای بررسی پژوهش خود برگزیدند. به مردان 
پیراهنی تمیز داده شد و از آنان خواستند که در طول روز آنرا بر تن کنند، 
از عطر، دئودرانت، سیگار، مواد شیمیایی شستشوی خانگی و مواد 
غذایی معطر استفاده نکنند. در پایان روز این لباس ها با بوی پایدار 
برای آزمایش در اختیار زنان قرار گرفت. محققان با بهره گیری از فن 
آوری های پیشرفته میزان استرس زنان را با سنجش کورتیزول خون در 
بوییدن لباس های مردان بررسی کردند. زنانی که لباس همسر خود را 
بوییدند سطح کورتیزول کمتری در مقایسه با بوییدن لباس افراد غریبه 
داشتند و استرسی در آنان ثبت نشد. دانشمندان کانادایی خاطرنشان 
کردند که بوی مرد تاثیر مستقیم بر کاهش استرس همسر دارد و از این 
رو دختران در سنین پایین معموال از مرد غریبه ترس دارند و در واقع بوی 
بدن آنان باعث افزایش استرس و نگرانی در زنان می شود. نتایج کامل 

این تحقیقات در نشریه پزشکی مدیکال پرس به چاپ رسیده است.
 MNT
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سالمتروان

خوردن میوه مفید است و خواص بسیاری برای بدن دارد. 
مصرف میوه  به کنترل فشارخون، کاهش خطر تشکیل سنگ 
کلیه و کاهش تحلیل رفتن و ضعف استخوان ها کمک می کند 
و همچنین برای حفاظت از بدن در برابر حمله قلبی و سکته 
مغزی مفید است. میوه های تازه منابع غنی و سرشار از انواع 
ویتامین ها، امالح و مواد معدنی هستند و براساس مطالعات 
گوناگون، افرادی که میوه را به عنوان بخشی از یک رژیم 
غذایی سالم و متعادل مصرف می کنند کمتر با خطر ابتال به 

بیماری های مزمن روبرو می شوند.
اگرچه تمام انواع میوه ها و سبزیجات برای بدن ضروری و 
مفیدند اما در این مقاله به چند مورد از آنها اشاره شده که 

می توانند تقریباً تمام خواص ذکر شده در باال را داشته باشند و 
بنابراین با گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه خود می توانید 

زندگی سالم تر و باکیفیت تری داشته باشید:
آووکادو: این میوه خواص فراوانی دارد. آووکادو سرشار 
از فیبر خوراکی، ویتامین K و اسید فولیک )فوالت( است. 
این میوه دو برابر موز پتاسیم دارد و به این ترتیب به سالمت 
قلب کمک می کند. همچنین خواص ضد التهابی دارد. البته با 
وجود تمام این مزایا آووکادو نباید هر روز خورده شود چون 
می تواند موجب بروز حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر 

است که به شکل متنوع در رژیم غذایی گنجانده شود.
از  سرشار  خوراکی  منبع  یک  گوجه  فرنگی:  گوجه 

است.  معدنی  مواد  و  فیبر  اکسیدان ها،  آنتی  ویتامین ها، 
همچنین منبع غنی از ماده ای موسوم به لیکوپن است که از 
پوست در برابر تشعشعات UV حفاظت می کند و برای 
مقابله با مشکالت پروستات نیز مفید است. ذخیره ویتامین 
A موجود در گوجه فرنگی تأثیر ترکیبات سرطان زا را کاهش 
داده و برای حفاظت در برابر سرطان ریه مفید است. گوجه 
فرنگی همچنین با پیشگیری از یبوست و اسهال، دستگاه 

گوارش را سالم نگه می دارد.
کیوی: کیوی میوه ای آبدار و خوشمزه  است که منبع غنی 
از ویتامین C محسوب می شود و به همین دلیل به عنوان 
یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند و برای از بین بردن 
مولکول های آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند، کاربرد 
دارد. کیوی به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و سرشار از 
فیبر خوراکی است که در پیشگیری از چندین بیماری نقش 
دارد. این میوه در عین حال به کاهش وزن کمک می کند و 

اغلب برای بیماران دیابتی توصیه می شود. 
نارگیل: نارگیل هم به یک »خوردنی فوق العاده« معروف 
است و تقریباً می تواند نیاز روزانه بدن به تمام ریزمغذی های 
ضروری را تأمین کند. نارگیل حاوی »لوریک اسید« است که 
یک چربی اشباع شده محسوب  می شود و سطح کلسترول 
»بد« را در بدن کاهش می دهد و همچنین به پاکسازی عروق 
و سالمت آنها کمک می کند. این میوه در عین حال سرشار 
از الکترولیت ها، آنزیم ها و امالح معدنی است که به بهبود 

گوارش و تقویت سوخت و ساز بدن کمک می کند.
 NDTV

میـوه هـایـی کـه زنـدگـی شمـا را تغییـر می دهنـد

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

مصرف  معتقدند:  آمریکایی  کارشناسان 
مشخصی  ساعات  در  غذایی  وعده های 
ارتقاء  برای  موثری  روش  شبانه روز،  از 
کیفیت زندگی مبتالیان به اختالالت عصبی 
پیش رونده است. در این بررسی که روی 
تعدادی موش مبتال به بیماری هانتینگتون انجام 
گرفت، مشخص شد محدود کردن وعده های 
غذایی به دوره های شش ساعته برابر در طول 
روز برای مدت سه ماه به ارتقاء کیفیت خواب و 
مهارت های حرکتی منجر می شود. اختالالت 
عصبی پیش رونده بیماری هایی هستند که 
موجب تخریب سلول های عصبی می شود 
و می تواند بر عملکردهای شناختی از قبیل 
یادگیری، حافظه، تعادل حرکتی و صحبت 
کردن تأثیر بگذارد. بیماری هانتینگتون تنها 
یکی از اختالالت عصبی پیش رونده است 
که از جهش ژنتیکی ناشی می شود. در حال 
حاضر، درمانی که بتواند این بیماری را متوقف 
یا از ابتال به آن پیشگیری کند، وجود ندارد. 
هرچند، داروهایی تولید شده که به کنترل 

عالئم این بیماری کمک می کند.
 WebMD

تأثیر زمان وعده های 
غذایی بر اختالالت 

عصبی پیش رونده

خبــر

اگرچه سرماخوردگی معموالً یک مشکل خطرناک نیست، اما این 
به آن معنا نیست که می توان از درمان سرماخوردگی چشم پوشی 
کرد. عالئم سرماخوردگی می توانند یک بزرگ سال را به مدت 
میان سالخورده ها و  در  کنند.  حدود یک هفته درگیر خود 
کودکان سرماخوردگی می تواند برای مدت بیشتری دوام بیاورد.
بنابراین، آیا هیچ درمان سرماخوردگی وجود دارد که بتواند مدت 
سرماخوردگی را کوتاه کند؟ دکتر دونالد دابلیو نوی، متخصص 
طب یکپارچه و خانواده در شهر پولسبو ایالت واشنگتن پاسخ 
این سؤال را بلی می داند، اما می گوید که این درمان ها ممکن 
است آن طور که شما فکر می کنید نباشند. اگرچه بعضی از 
مکمل های غذایی می توانند مدت سرماخوردگی را کوتاه کنند، 
اما به عقیده دکتر نوی مکمل ها بهترین شیوه برای دفاع در مقابل 
سرماخوردگی نیستند. دکتر نوی توضیح می دهد: »بهترین سالحی 
که ما در مقابل سرماخوردگی داریم سیستم ایمنی خودمان است.«
تغذیه خوب، خواب کافی و ورزش و سطوح پایین استرس 
چیزهایی هستند که باعث می شوند سیستم ایمنی ما بهترین 
کارایی خود را داشته باشد. دکتر نوی می گوید: »عدم موفقیت 
را  ما  ایمنی  می تواند سیستم  این چهار چیز  از  در هر یک 
تضعیف کند و مدت سرماخوردگی را افزایش دهد یا منجر به 

سرماخوردگی های مکرر شود.«
تقویت سیستم ایمنی خود برای کوتاه کردن مدت سرماخوردگی
در ایاالت متحده آمریکا این امکان برای بزرگ سال ها وجود دارد 
که در طول یک سال چهار بار دچار سرماخوردگی شوند، اما 
این امکان برای کودکان 6 تا 10 بار در طول یک سال است. 
دکتر نوی می گوید که به طورکلی ویروس ها باید دوره خود 
را بگذرانند، اما می توانیم با مراقبت از سیستم ایمنی خود این 
دروه را تا حد امکان کوتاه کنیم. حال این سؤال مطرح می شود 
که چگونه می توان از سیستم ایمنی خود مراقبت کرد؟ در پاسخ 

به این سؤال می توان موارد زیر را بیان داشت:
استراحت کافی. دکتر نوی می گوید: »وقتی که یک شخص دچار 
سرماخوردگی می شود، استراحت مؤثرترین شیوه درمانی برای 
اوست.« دکتر نوی می گوید که افراد خسته به زمان بیشتری 
برای درمان سرماخوردگی خود نیاز دارند. دکتر نوی توضیح 
می دهد: »بدن با احساس خستگی که از خود نشان می دهد 
نیازش به استراحت را بیان می دارد. همه ما خستگی ناشی از 
یک سرماخوردگی را تجربه کرده ایم و درنتیجه آرزوی استراحت 
داشته ایم. بنابراین، وقتی که بدن احساس خستگی کرد باید به 

بدن گوش دهیم و استراحت کنیم.«
تمرین بدنی. دکتر نوی می گوید: »تمرین بدنی سیستم ایمنی را 
تقویت می کند.« در حقیقت، نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد 
که افرادی که به طور منظم تمرین می کنند دچار سرماخوردگی های 
کمتر و خفیف تر می شوند. محققان دانشگاه کارولینای شمالی 
بیش از 1000 مرد و زن بین 18 تا 85 سال را در فصل های 
پاییز و زمستان تحت نظر داشتند تا ببیند در طول این مدت 

چند بار دچار عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی می شوند. 
شرکت کننده های این تحقیق اطالعاتی در مورد انجام تمرین های 
هوازی فراهم آوردند و به سؤاالتی در مورد سبک زندگی، تغذیه 
و استرس پاسخ دادند. افرادی که پنج روز از هفته یا بیشتر را به 
انجام تمرین های هوازی اختصاص می دادند 47 درصد کمتر از 
گروه دوم )افرادی که تنها یک روز از هفته یا کمتر را به انجام 
تمرین های هوازی اختصاص می دادند( دچار سرماخوردگی 
شدند. عالوه بر این، تعداد روزهایی که افراد گروه اول درگیر 
سرماخوردگی بودند 41 درصد کمتر از تعداد روزهای افراد 
گروه دوم بود. محققان می گویند که یکی از دالیل چنین نتایجی 
این است که تمرین بدنی باعث می شود که سلول های ایمنی با 

سرعت سریع تری به ویروس ها حمله کنند.
تغذیه مناسب. دکتر نوی می گوید: »وقتی که یک شخص سالم 
است، یک رژیم غذایی متعادل همراه با پروتئین کافی سالمتی 
فرد را تقویت می کند و احتمال سرماخوردگی را کاهش می دهد.« 
وقتی که دچار سرماخوردگی شدید، به آنچه معده تان به شما 
می گوید گوش دهید. دکتر نوی خاطرنشان می کند: »بدن ما 
خودش تعین می کند که چه چیزی می خواهد: سوپ، مایعات 
و غذاهای مالیم.« دکتر نوی اضافه می کند که چای زنجبیل و 
سوپ مرغ درمان هایی هستند که باعث تسکین موقت می شوند.

کاهش استرس. به عقیده دکتر نوی همان استرسی که فرد 
را تضعیف می کند باعث می شود که مقاومت فرد در مقابل 

بیماری هایی همچون سرماخوردگی کاهش یابد و درنتیجه 
طول مدت بیماری اش بیشتر شود. یافتن یک شیوه سالم برای 
مقابله با استرس مزمن می تواند به مبارزه با تمام این بیماری ها 
کمک کند. تکنیک های آرام سازی همچون یوگا و مدیتیشن نیز 

ارزش امتحان کردن را دارند.

آیا مکمل ها می توانند مدت سرماخوردگی را 
کوتاه کنند؟

مدت  می توانند  خاصی  مکمل های  که  باشید  شنیده  شاید 
سرماخوردگی را کوتاه کنند، اما آیا واقعاً چنین چیزی حقیقت 
دارد؟ مرکز ملی طب مکمل و جایگزین می گوید که بعضی از 
تحقیق ها به مزیت های بالقوه مکمل ها اشاره می کنند، اما هیچ 
سند قطعی وجود ندارد که نشان دهد مکمل های غذایی یا دیگر 
درمان های جایگزین می توانند از سرماخوردگی ها جلوگیری کنند 
یا مدت سرماخوردگی را کاهش دهند. باوجوداین، نتایج تحقیق 
 British Journal of Nutrition اخیر چاپ شده در ژورنال
نشان می هد که ویتامین های یافت شده در میوه ها و سبزی ها 
می توانند از سرماخوردگی جلوگیری کنند و مدت آن را کاهش 
دهند. در این تحقیق، محقق های آلمانی از یک مکمل میوه و 
سبزی استفاده کردند که حاوی ویتامین C،E، بتاکاروتن و فوالت 
بود.263 نفر از شرکت کننده ها )که اساساً خانم های پرستار با 
میانگین سنی 39 سال بودند( به مدت هشت ماه روزانه چهار 

کپسول از این مکمل را می خوردند، درحالی که 266 نفر از 
شرکت کننده ها از یک دارونما استفاده می کردند. شرکت کننده های 
این تحقیق بیان داشتند که برای چند روز عالئم شدید یا متوسط 
سرماخوردگی را در طول شش ماه تجربه کردند. گروهی که از 
مکمل استفاده کردند بیان داشتند که به طور متوسط به مدت 7.6 
روز عالئم سرماخوردگی را تجربه کردند، درحالی که گروهی 
که از دارونما استفاده می کردند بیان داشتند که به مدت 9.5 

روز عالئم سرماخوردگی را تجربه کردند.
در ادامه به تحقیقات اخیری اشاره می کنیم که در مورد دیگر 

مکمل های مرسوم برای درمان سرماخوردگی هستند:
 ویتامین C. به عقیده مرکز ملی طب مکمل و جایگزین، نقد 
و بررسی انجام گرفته روی 30 تحقیق که دربرگیرنده بیش از 
11000 نفر بود نشان داد که مصرف منظم ویتامین C )حداقل 
0.2 گرم در روز( احتمال ابتال به سرماخوردگی را کاهش نداد، 
اما احتمال می رود که مدت سرماخوردگی و شدت عالئم 
سرماخوردگی را کاهش داده باشد. با پزشک خود در مورد 

مناسب بودن مصرف ویتامین C برای خود صحبت کنید.
 روی. دکتر نوی می گوید: »شاید بهترین سند در حمایت 
از قرص های مکیدنی روی این باشد که می تواند شدت عالئم 
سرماخوردگی را کاهش دهد.« نتایج یک نقد و بررسی اخیر 
نشان می دهد که مصرف بیش از 70 میلی گرم روی در روز مدت 
سرماخوردگی را کاهش می دهد، درحالی که در دیگر تحقیق ها به 
مزیت روی در کاهش مدت سرماخوردگی اشاره نشده است. در 
سال 2009، سازمان غذا و داروی آمریکا پس ازآنکه گزارش هایی 
مبنی بر تأثیر افشانه های بینی حاوی روی در کاهش قدرت 
بویایی دریافت کرد در مورد مصرف این افشانه ها هشدار می دهد.
 اکیناسه یا سرخارگل. بسیاری از افراد معتقد هستند که 
این گیاه می تواند سرماخوردگی را پیشگیری یا درمان کند. 
نتایج تحقیقات انجام گرفته روی سرخارگل مختلف هستند. 
بررسی های انجام گرفته روی این تحقیق ها نشان می دهد که 
در  اما  دارد،  مزیت هایی  بزرگ سال ها  در  گیاه  این  مصرف 
تحقیق هایی که زیر نظر مرکز ملی طب مکمل و جایگزین 

انجام گرفته است چنین مزیت هایی را نمی توان یافت.
 پروبیوتیک ها. اگرچه بعضی از تحقیق ها می گویند که باکتری 
خوب موجود در بسیاری از ماست ها می تواند سرماخوردگی را 
پیشگیری یا درمان کند، اما دکتر نوی به کارایی پروبیوتیک ها 

اعتقادی ندارد.
درحالی که جلوگیری از تمام سرماخوردگی ها یک امر نسبتًا 
غیرممکن است، اما دکتر نوی می گوید که شستن دست ها، 
بخصوص پیش از صرف غذا یک شیوه بسیار عالی و قدرتمند 

برای جلوگیری از سرماخوردگی است. 
 مصطفی صداقت رستمی
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