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نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که توانایی 
پشه های میوه در تخم گذاری در سنین پایین به طور 
مستقیم با پیری و مرگ زودرس آن ها در ارتباط است. 
تحقیق  این  نتایج  می توان  میزان  چه  تا  اینکه  حال 
انجام گرفته روی پشه های میوه را به انسان ها نسبت داد 
یک چیز نامشخص است. دکتر لیندا پارتریدج، یکی از 
 WebMD محققان این تحقیق است که به وب سیایت
می گوید: »این تاثیر مستقیم تالش زودهنگام پشه های 
میوه برای تخم گذاری است که این موج از مرگ آن ها 
را موجب شده است.« او ادامه می دهد: »فرایندهایی 
به نوعی  است  ممکن  بودند  تولیدمثل  به  مربوط  که 
مسئول آسیب هایی بوده باشند که باعث پیری می شوند.« 
است  اعتقاد  این  بر  پارتریدج  دکتر  به عبارت دیگر، 
که فرایندهای مربوط به تولیدمثل باعث آسیب هایی 
را  پیری  سرعت  آسیب ها  این  که  می شوند  بدن  به 

افزایش می دهند.
دکتر پارتریدج و همکارش به نام دکتر کارال ام سگرو 
مجموعه ای از آزمایش ها را انجام دادند تا دریابند که 
چرا فعالیت تولیدمثلی طول عمر بسیاری از گونه های 
حیوانی را کاهش می دهد. نتایج این تحقیق در شماره 

اخیر ژورنال Science به چاپ رسید.
محققان در ابتدا نشان دادند که اگر پشه های میوه ازنظر 
ژنتیکی مستعد تخم گذاری در سنین پایین زندگی خود 
باشند طول عمر کمتری خواهند داشت یا زودتر می میرند. 
محقق ها از عبارت »موج مرگ« برای مرگ پشه های 
میوه استفاده کردند و می گویند این موج مرگ زمانی به 
سراغ پشه های تخم گذار در سنین جوانی می آید که به 
میان سالی می رسند. به عبارت دیگر، پشه های میوه ای که در 
سنین جوانی تخم می گذارند وقتی که به میان سالی خود 
می رسند با موجی از مرگ مواجه می شوند. و پشه های 
جوانی که از این موج مرگ جان سالم به درمی برند 
به مانند پشه های تخم گذار در سنین باالتر عمر می کنند. 
عالوه بر این، محققان این تحقیق دریافتند که پشه های 

جوان نابارور طول عمر نرمالی دارند.
دکتر پارتریدج می گوید: »اشارات ضمنی یافته های 
این تحقیق این است که اگر مانع تولیدمثل پشه ها یا 

تخم گذاری آن ها در سنین پایین شوید می توانید مانع از 
موج مرگ آن ها به هنگام رسیدن به میان سالی شوید.« 
درنتیجه، با ممانعت از تخم گذاری پشه های میوه در 
سنین پایین می توان باعث افزایش طول عمر آن ها شد.
دکتر هوبر وارنر، مدیر برنامه بیولوژی پیری در موسسه 
ملی پیری )National Institute on Aging:NIA( به 
وب سایت WebMD می گوید که به نوعی میان تولیدمثل 
و پیری یک بده بستان یا تناسب وجود دارد. او می گوید: 
»یک زن برای باردار و بچه دار شدن باید ازلحاظ فرسودگی 
بیولوژیکی هزینه زیادی دهد. بیایید فرض کنید که در 
زندگی مقدار مشخصی از انرژی دارید که باید آن را 
بسوزانید. اگر این انرژی را برای بچه دار شدن بسوزانید 
انرژی بسیار کمی برای شما باقی خواهد ماند تا بتوانید 

تعادل پایدار خود را حفظ کنید.«
اما چنین مطالبی به این معنا نیست که نتایج تحقیق 
مربوط به پشه های میوه را می توان به طور مستقیم برای 
زن ها بکار برد. دکتر روز لی رئیس بخش جمعیت شناسی 
و اپیدمولوژی جمعیت در موسسه ملی پیری به وب سایت 
WebMD می گوید که نتایج تحقیق انجام گرفته روی 
پشه های میوه جالب است، اما این نتایج به این معنا 
نیست که زنان بچه دار شده در سنین جوانی در مقایسه 
با دیگر زنانی که در سنین جوانی بچه دار نمی شوند 

زودتر خواهند مرد.
دکتر آرون کی روی، استاد گروه بیولوژی سلول در 
مرکز علمی سالمت دانشگاه تگزاس در مورد رابطه میان 
بچه دار شدن و پیری نظر قاطعانه ای دارد. او می گوید: »در 

جمعیت انسانی هیچ نوع رابطه ای میان تعداد فرزندان 
یک زن و طول عمر او وجود ندارد. در حقیقت، میان 
این دو متغیر یک همبستگی متضاد وجود دارد.« درنتیجه، 
در میان انسان ها هیچ نوع رابطه ای بین تعداد فرزندان 

یک زن و طول عمر او وجود ندارد.
به عبارت دیگر، دکتر روی با این نظر دکتر سگرو 
و پارتریدج مخالف است که پیری زودرس اساسا به 
دلیل اثرات مضر تولیدمثل در سال های اولیه زندگی 
است. دکتر وی می گوید: »به نظر من تحقیق دکتر سگرو 
و دکتر پارتریدج جالب است، اما نمی توان با بررسی 
روی پشه های میوه این یافته را به انسان ها تعمیم داد 
که تولیدمثل در سال های جوانی باعث پیری زودرس 
میوه  پشه های  مورد  »در  می دهد:  ادامه  او  می شود.« 
باید این را گفت که برای تولیدمثل از بخش بزرگی 
از توده بدنی آن ها استفاده می شود و واقعا تولیدمثل 
تاثیر زیان آور زیادی روی آن ها دارد. اما چنین چیزی 
برای حیوانان بزرگ تر درست نیست و تولیدمثل در 
حیوانات بزرگ تر کامال با تولیدمثل در پشه های میوه 

متفاوت است.«
به طورکلی، این را باید بیان داشت که بر اساس نتایج 
تحقیق دکتر سگرو و دکتر پارتریدج پشه های میوه ای 
که در اوایل زندگی خود تخم می گذارند در مقایسه با 
دیگر پشه های میوه که در سنین باالتر تخم می گذارند 
زودتر می میرند. بر اساس این تحقیق، دکتر سگرو و 
دکتر پارتریدج می گویند که چنین چیزی ممکن است 
در انسان ها درست باشد و بچه دار شدن یک زن در 
سنین جوانی می تواند باعث پیری زودرس او شود. اما 
این حقیقت را باید بیان داشت که تاکنون هیچ تحقیق 
جامعی به چاپ نرسیده است که نشان دهد بچه دار 
شدن در سنین جوانی می تواند روی طول عمر تاثیر 
بگذارد. درنتیجه افرادی که خواهان بچه دار شدن در 
سنین جوانی هستند نباید این ترس را داشته باشند که 
در صورت بچه دار شدن با پیری زودرس خود مواجه 

خواهند شد. 
 مصطفی صداقت رستمی 
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پروتئین های حیوانی  ثابت می کند حذف  نتایج تحقیقات جدید 
و رعایت هر نوع گیاهخواری اساسا برای قلب مفید نیست و فقط 
در صورت گنجاندن غالت سبوس دار، میوه ها، سبزیجات، گردو، 
حبوبات، چای و چربی های سالم در برنامه غذایی می تواند از قلب 
محافظت کند. در واقع رژیم گیاهی همراه با مصرف زیاد قندهای 
تصفیه شده و چربی های ناسالم نیز خطر ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی را افزایش می دهد. محققان در این زمینه مطالعه ای روی 200 
هزار فرد بدون سابقه بیماری قلبی عروقی، سکته مغزی و سرطان انجام 
دادند تا تاثیرات تغذیه بر شاخص بیماری های عروقی را تشخیص 
دهند. طی این مدت 8631 نفر مبتال به بیماری های قلبی عروقی شدند 
و در مجموع پذیرش رژیم گیاهخواری سرشار از غالت سبوس دار، 
میوه ها، سبزیجات و.... با کاهش خطر این بیماری ها همراه بود. البته 
مصرف زیاد نوشیدنی های شیرین، غالت تصفیه شده، سیب زمینی و 

قندهای ساده تاثیر عکسی داشت.
در واقع، گیاهخواری سالم با کاهش خطر 25 درصدی بیماری های 
قلبی همراه است که در صورت عدم رعایت اصول صحیح احتمال 

بروز این بیماری ها تا 32 درصد نیز افزایش می یابد.
به گفته مدیر این تیم تحقیقات، گیاهخواری همیشه روش سالمی 
نیست و بعضی از این نوع رژیم ها حتی زمینه ساز بیماری نیز می شوند. 
این در حالی است که امروزه بسیاری از رژیم های با پایه سبزیجات به 
عنوان گیاهخواری مطرح می شود که باید در هر صورت ویژگی های 
هر کدام مورد توجه باشد. به خصوص اینکه همه این نوع رژیم ها سالم 

و متناسب با نیازهای غذایی نیستند.
 مریم سادات کاظمی 
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متخصصان هشدار می دهند از مصرف میوه و آب گریپ فروت با برخی 
داروها پرهیز کنند. آب میوه گریپ فروت تاثیرگذاری برخی داروها به 
خصوص داروهایی را که برای درمان فشار خون باال و ضربان نامنظم 
قلب استفاده می شوند، مختل می کند. سازمان غذا و داروی آمریکا 
اعالم کرده است: برخی داروهای تجویزی و بدون نسخه که خوراکی 
هستند نباید با آب گریپ فروت مصرف شوند. در مورد بسیاری از 
داروهایی که با آب گریپ فروت تداخل پیدا می کنند مصرف آب این 
میوه باعث می شود که داروی بیشتری وارد خون شود. زمانی که مقدار 
زیادی دارو در خون وجود داشته باشد، بدن با عوارض جانبی بیشتری 
روبه رو می شود. برخی از انواع داروهایی که اثرگذارِی آنها با مصرف 

گریپ فروت مختل می شود شامل موارد زیر است:
- داروهای استاتین پایین آورنده کلسترول همچون سیمواستاتین

- داروهای کاهنده فشار خون همچون نیفدیپین
- داروهای جلوگیری کننده از پس زدن عضو پیوندی همچون 

سیکلوسپورین
- داروهای ضد اضطراب همچن بوسپیرون

البته برخی داروهای دیگر هم در این 
این  اما  می گیرند؛  قرار  فهرست 

ایجاد  همیشه  دارویی  تداخل 
نمی شود و شدت تداخل نیز به 

عواملی چون بدن فرد، نوع دارو 
مصرفی  آب میوه  مقدار  و 

بستگی دارد.
 HealthDay

هـر رژیـم گیـاهـی بـرای 
سالمـت قلـب مفیـد نیـست!

گـریـپ فـروت را بـا 
چـه داروهـایی مصـرف نکنیـم؟

آیاداشتنفرزندباعثتسریعپیریدرزنانمیشود؟

»میکروبیوت روده« که پیشتر به آن فلور روده ای 
اطالق می شد، از 100 هزار میلیارد باکتری )10 
برابر بیشتر از سلول های بدن انسان( تشکیل شده 
که بر سالمت بدن تاثیر دارد. این باکتری ها نقش 
اساسی در تقویت و تنظیم سیستم ایمنی بدن 
دارند و شکل گیری آنها از دوران نوزادی آغاز 
می شود. در واقع، میکرو ارگانیسم های خارجی 
طی نخستین تماس نوزاد با محیط )شیرخوردن، 
تغذیه، محیط اطراف و...( به دستگاه گوارش حمله 
می کنند. اما بدن کودک در سال های اول تولد به 
میکروبیوت روده ای بسیار متنوع و پیچیده ای مجهز 
است و او را از ابتال به بسیاری بیماری ها مصون 
می دارد که حدود 2 تا 3 سالگی تثبیت می شود.

عوامل متعددی بر رشد و شکل گیری این باکتری ها موثر 
است که از همین رو باید از دوران کودکی به این مسئله 
توجه جدی داشت زیرا بر وضعیت سالمت تا سالمندی 
روده شیرخوار  میکروبیوت  تشکیل  داشت.  تاثیر خواهد 
ضامن عملکرد سیستم ایمنی بدن در تمام طول زندگی است.

شکل گیری میکروبیوت از زمان تولد
جنین طی زندگی در رحم مادر هیچ میکروبیوت روده ای 
ندارد. لوله گوارش او هیچ باکتری نداشته و کامال استریل 
است. با تولد او باکتری های روده ای از طریق تنفس، تماس 
فیزیکی با محیط، شیرخوردن، غذا خوردن و... شروع به 
رشد و تکثیر می کند. در واقع میکروبیوت های بدن مادر 
)پوستی، روده ای و واژینال( و میکرو ارگانیسم های محیطی 

باعث می شو ند تا بدن کودک به تدریج فلور روده ای متنوعی 
شکل می دهد که حدود 2 تا 3 سالگی به حالت بالغ خود 
می رسد. ضرورت این باکتری ها که در لوله گوارش جای 
می گیرند نه تنها برای گوارش و هضم است بلکه در عملکرد 
مطلوب سیستم ایمنی نیز تاثیر دارد. البته به نظر می رسد 
بعضی از آنها مضر بوده و زمینه ساز چاقی، حساسیت ها و 

بیماری های التهابی روده می شوند.

میکروبیوت ضعیف تر در نوزادان متولد شده به 
روش سزارین

عوامل مختلفی در رشد و تکثیر میکروبیوت روده ای 
تاثیر دارند:

 شیوه زایمان: اگر نوزاد به روش طبیعی متولد 
شود، باکتری هایی که به سیستم گوارش او حمله 
می کنند در واقع بخش زیادی از فلور واژینال 
مادر هستند که در صورت روش سزارین این 
ذخیره ارزشمند به بدن نوزاد منتقل نمی شود. 
در نتیجه میکروبیوت بدن نوزاد ضعیف تر بوده 
برای گیری دارد  بیشتر  به کمی مدت  نیاز  و 
طبیعی  روش  اندازه  به  باکتری ها  تنوع  زیرا 

نخواهد بود.
شکل  مادر  شیر  با  تغذیه  غذایی:  رژیم   
گیری میکروبیوت روده را تنظیم کرده و وجود 
بیفیدوباکتری و الکتوباسیل ها را افزایش داده در 
حالی که شیر خشک در تشدید انتروباکتر تاثیر 
دارد که باکتری مفیدی نبوده و زمینه ساز بیماری هایی مختلف 
می شود. بررسی در این زمینه تایید می کند میکروبیوت فاقد 
بیفیدوباکتری در نوزاد با بروز چاقی در دوران پیش از 
بلوغ ارتباط دارد. میکروبیوت نوزاد با شروع تدریجی مواد 
غذایی جدید به خصوص خوراکی های جامد تغییر می کند.

کیفیت  می تواند  بیوتیک  آنتی  درمان  دارو:  مصرف   
و کمیت میکروبیوت روده را کاهش دهد زیرا در کنار 
باکتری های مضر، باکتری های مفید نیز از بین می روند. 
باالیی  در حد  بازسازی  به  قادر  اصلی  گونه های  گرچه 
این داروها در طوالنی مدت می توانند زمینه  اما  هستند 

ساز چنین تغییراتی شوند. 
 Top Santé

لـزوم توجـه بـه »میکـروبیـوت روده ای« از زمـان تولـد

بررسیارتباطمیانفرزندآوریوپیریزودرسدرخانمها

محققان دریافتند تغذیه سالم و ورزش در 
طول دوره بارداری تنها برای رشد نوزاد خوب 
نیست. بررسی 36 مطالعه که در مجموع شامل 
بیش از 12500 زن بود نشان می دهد این 
رفتارها می تواند احتمال زایمان سزارین یا 
ابتال مادر به دیابت بارداری را کاهش دهد.

شکیال تانگاراتینام، سرپرست گروه تحقیق در 
دانشگاه کوئین مری لندن، در این باره می گوید: 
»در مجموع عادات سالم زندگی موجب کاهش 
نیاز به زایمان سزارین تا حدود 10 درصد 
می شود.« همچنین یافته ها نشان می دهد سبک 
زندگی سالم موجب کاهش احتمال ابتال زنان 
به دیابت بارداری تا 2۴ درصد می شود. بدون 
شک تغذیه سالم و ورزش احتمال اضافه وزن 
در طول بارداری را کاهش می دهد. در کل 
در مطالعات مورد بررسی، رژیم های غذایی 
شامل ترغیب به مصرف فیبر بیشتر، ماهی 
بیشتر و روغن زیتون بیشتر و عدم مصرف 
نوشیدنی های قندی بود. در این مطالعات زنان 
بارداری بررسی شده بودند که دوچرخه ثابت، 

شنا، و ورزش های تنفسی انجام داده بودند.
 MedicalDaily
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