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نتایج پژوهش جدید محققان دانشگاه 
میشیگان آمریکا نشان می دهد که تماشای 
طوالنی مدت و بی وقفه تلویزیون برای 
چندین ساعت، منجر به کیفیت خواب 
ضعیف، خستگی و بی خوابی می شود.

محققان بر این باورند که این امر به 
دلیل آن است که تماشای طوالنی مدت 
تلویزیون موجب افزایش هوشیاری شده 
و مانع از این می شود که افراد به راحتی 
دراز مدت  تماشای  بروند.  خواب  به 
به   ،»Binge-watching« یا  تلویزیون 
زمان  مدت  برای  تلویزیون  تماشای 
طوالنی )معموال چندین قسمت از یک 

سریال تلویزیونی( می گویند.
در یک نظرسنجی که توسط شبکه 
»نت فلیکس« در سال 2014 انجام گرفت، 
مشخص شد 73 درصد از کسانی که 
دچار Binge-watching هستند، با هر 
بار نشستن پای تلویزیون بین 2 تا 6 قسمت 

از یک سریال تلویزیونی را می بینند.
تماشای بی وقفه تلویزیون به عنوان یک پدیده فرهنگی 
است که با افزایش خدمات آنالین رسانه ای مانند نت 
فلیکس، Hulu و Amazon Video ایجاد گردیده و 

محبوب شده است.
به تقاضای خود،   بنا  این طریق می تواند  از  بیننده 
سریال ها و فیلم ها را تماشا کند. به عنوان مثال، 61 درصد 
از شرکت کنندگان در نظرسنجی نت فلیکس گفتند که 
به طور مرتب و طوالنی مدت تلویزیون تماشا می کنند.
تقاضای  میزان  داده های  اساس  بر  اخیر  تحقیقات 
بینندگان از ارائه دهندگان اصلی فیلم ها و سریال های 
آمریکا نشان می دهد که بیش از 64 درصد مشتریان یک 
بار در طول سال دچار  Binge-watching می شوند.

اما  نیست؛  تعجب آور  مطالعه جدید چندان  نتایج 
عادت های جدیدی را که منجر به ضعف در الگوهای 
خواب می شود، آشکار می کند. به طور خاص، محققان 
روند رو به افزایش تماشا کردن بی وقفه را به سه موضوع 

مرتبط با خواب ارتباط می دهند: کیفیت خواب ضعیف، 
بی خوابی و خستگی. محققان دانشگاه میشیگان از 423 
جوان بین 18 تا 25 ساله خواستند تا پرسشنامه های مربوط 
به عادات تماشای بی وقفه تلویزیون و همچنین برخی 
از متغیرهای رفتاری خود را از جمله سه مساله مرتبط 

با خواب و آشفتگی شناختی قبل از خواب پر کنند.
از داده های جمع آوری شده، 80 درصد از شرکت 
کنندگان در ماه گذشته دچار Binge-watching بودند 
و در میان آنها 40 درصد یک بار و 28 درصد آنها در 
طول ماه چندین بار انجام داده بودند. در حالی که 14 
درصد از آنها در هفته چند بار بی وقفه تلویزیون تماشا 
می کنند و 7 درصد گزارش کردند که تقریبا هر روز این 
کار را انجام می دهند. با استفاده از شاخص کیفیت خواب 
پیتسبورگ، محققان ارتباطی بین کیفیت خواب ضعیف و 
تماشای بی وقفه و طوالنی مدت تلویزیون پیدا کردند.
 Binge-watching آن ها دریافتند کسانی که دچار

هستند، در مقایسه با دیگران، 98 درصد احتمال بیشتری 
دارند که کیفیت خواب ضعیف را تجربه کنند.

تماشاچیان طوالنی  بیشتر  فرکانس  این،  بر  عالوه 
مدت تلویزیون به کیفیت خواب ضعیفتر، عالئم بیشتر 
بیخوابی و خستگی شدید در طول روز بستگی داشت، 
در حالی که تماشای منظم تلویزیون با هیچ یک از این 

اثرات مرتبط نبود.
محققان بر این باورند که بخش بزرگی از این ارتباط 
مربوط به آن چیزی است که تحریک قبل از خواب نامیده 
می شود. در این حالت، تماشای بی وقفه تلویزیون، ذهن 
بیننده را هوشیار نگه داشته و مغز وی را حتی وقتی 
که زمان خوابیدن است، همچنان به تلویزیون و سریال 
متصل نگه می دارد و از این رو منجر به مشکالت خواب 
می شود. به همین دلیل است که محققان مداخالت مربوط 
به زمان های مشاهده بیش از حد تلویزیون و همچنین 
کاهش فعالیت های تحریک کننده قبل از خواب را به 

عنوان پاسخ های احتمالی به مشکالت 
خوابیدن چنین افرادی می دانند.

 "Binge-watching" ،طبق تعریف
تماشای قسمت های مختلف یک سریال 
یا نمایش تلویزیونی در یک بار نشستن 
پای تلویزیون است، صرف نظر از این که 
نمایش از طریق تلویزیون، لپ تاپ، تبلت، 
رایانه یا حتی یک گوشی هوشمند دیده 
می شود. برخالف گذشته که اکثر بینندگان 
ناچار به یک هفته صبر کردن برای پخش 
قسمت جدید یک سریال بودند، اکنون 
سایت ها و پایگاه های اینترنتی مختلف 
پدید آمده اند که به صورت یک جا همه 
بارگذاری  را  فصل  یک  قسمت های 
می کنند. همین موضوع موجب شیوع 

پدیده Binge-watching شده است.
خاطرنشان  محققان  این،  بر  عالوه 
می کنند که بخش زیادی از این معتادان 
به تلویزیون، احتماال به دلیل کیفیت خوب 
برنامه های تلویزیونی دچار این عارضه 
شده اند. شایان ذکر است که 71 درصد از این افراد در 
واقع ناخواسته به این عارضه دچار می شوند، زیرا این 
افراد در واقع بیش از آن چه در ابتدا مد نظرشان است، 
به طور ناخواسته به تماشای طوالنی مدت تلویزیون 
می پردازند. در حالی که نمایش های کنونی سرگرم کننده 
تماشای بی وقفه  از طریق  آنها  از  بردن  هستند، لذت 
در  اختالل خواب شود؛  به  منجر  می تواند  تلویزیون 
نتیجه در برخی موارد، افراد خواب را تقریبا به طور 
کامل نادیده می گیرند. شاید یک فضای کوچک برای 
استراحت ذهن قبل از تماشای قسمت بعدی موجب 
جلوگیری از آسیب جدی شود و حتی می تواند خواب 

شبانه و هوشیاری در روز را بهبود بخشد.
 Clinical Sleep Medicine این پژوهش در مجله

منتشر شده است. 
 علی احمدی

 Tech Times

متخصصان سالمت در مطالعات اخیر دسته جدیدی از ترکیبات 
ضدمیکروبی را در شیر مادر شناسایی کرده اند. تشدید خطر مقاوم 
به وجود  نیاز  معنی  به  آنتی بیوتیک ها  برابر  در  باکتری ها  شدن 
راه های درمانی جدید برای مقابله با »مقاومت آنتی بیوتیکی« است 
و اکنون پزشکان دریافته اند که شیر مادر منبع غنی از ترکیبات ضد 

میکروبی است.
متخصصان سالمت از سال ها قبل به وجود مواد مغذی و ضروری 
در شیر مادر برای ارتقاء سالمت سیستم ایمنی نوزادان پی برده بودند 
و اکنون نیز مکانیزم جدیدی را در قند شیر مادر شناسایی کرده اند که 

خاصیت ضد مکیروبی دارد.
برخالف این باور که عوامل دفاعی ضدمیکروبی تنها از طریق 
پروتئین های شیر مادر به نوزاد منتقل می شود متخصصان علوم 
پزشکی در آمریکا معتقدند مواد قندی یا کربوهیدرات های موجود 
در این منبع غذایی شگفت انگیز نیز دارای خواصی هستند که می تواند 

در برابر عفونت های باکتریایی موثر باشند.
به گفته متخصصان یکی از خواص قابل توجه این ترکیب ها 
غیرسمی بودن آن است در حالی که بیشتر آنتی بیوتیک ها این ویژگی 
را ندارند. برجسته ترین عفونتی که نوزادان به آن دچار می شوند 
عفونت GBS است که باعث می شود پیش از رشد کافِی سیستم 
ایمنی برای مقابله با میکروب ها، نوزاد دچار ذات الریه و نوعی 
عفونت شود اما بسیاری از نوزادان به این عفونت آلوده نمی شوند و به 
همین دلیل محققان به بررسی تاثیر شیر مادر در جلوگیری از ابتالی 
نوزادان به این بیماری ها پرداختند. بررسی ها حاکی از آن است که 
کربوهیدرات موجود در شیر مادر می تواند این باکتری را از بین ببرد و 

حتی قدرت دفاعی طبیعی آن را تضعیف کند.
 ScienceAlert

مصرف مقدار زیادی از مکمل های ویتامین B12 و B6 خطر سرطان 
ریه را در مردان افزایش می دهد. محققان آمریکایی با بیان اینکه مصرف 
دوز باالی مکمل های ویتامینB12  و B6 با افزایش خطر ابتال به 
سرطان ریه در مردان ارتباط دارد، اظهار داشتند: این رابطه در میان 
مصرف کنندگان سیگار بیشتر است. در این بررسی آمده است مصرف 
مکمل های این ویتامین با افزایش 30 تا 40 درصدی خطر ابتال به 
سرطان ریه در مردان همراه است. همچنین مصرف دوز باالی ویتامین 
B6 در مردان سیگاری، خطر سرطان ریه را در مدت شش سال سه 
برابر افزایش می دهد. برای ویتامین B12 این خطر نزدیک به چهار برابر 
می شود. این در حالیست که در سایر تحقیقات نتایج دیگری بدست 
آمده است. برخی از مطالعات حاکی از ارتباط ویتامین B6 با کاهش 
خطر ابتال به سرطان ریه و عدم ارتباط ویتامین B12 با ابتال به این 
بیماری است. هر چند محققان معتقدند اختالف مشاهده شده به این 
دلیل است که در این مطالعات ویتامین B در خون و نه از طریق بررسی 

غذایی اندازه گیری شده است.
 CNN

شنـاسایی گـروه جدیـدی از 
ترکیبات ضدمیکروبی در شیر مادر

 B ارتبـاط ویتـامیـن
بـا خطـر ابتـال بـه سرطـان ریـه

تماشایطوالنیمدتتلویزیونبیخوابیمیآورد

ترک پاشنه پا یکی از رایج ترین مشکالت این عضو از بدن 
است. این مشکل در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد. 

کف پا به دالیل متعددی ترک می خورد:
 اضافه وزن: افرادی که مشکل اضافه وزن دارند و در دسته 
افراد چاق قرار می گیرند به دلیل فشاری که روی پوست کف پا 
تحمیل می شود پاشنه پای شان مستعد به وجود آمدن ترک های 
عمیق می شود. به عالوه شغل هایی وجود دارند که به طریقی 
پوست کف پا در معرض خیسی و رطوبت یا مواد شوینده 
قرار می گیرد مانند مربیان شنا بیشتر مستعد خشکی پاشنه یا 

کف پا هستند.
 پسوریازیس: این بیماری به طور نادر در کف دست یا کف 
پا مشاهده می شود اما اگر ترک های پا همراه با پوست قرمز و 

ملتهب باشد، این ترک ها ناشی از بیماری پسوریازیس است. 
پوست حالت چرمی شکل دارد و چون قابلیت ارتجاعی خود 
را از دست می دهد، پوست کف پا دچار ترک می شود که همراه 
با درد است. این دسته از ترک های پا درمان متفاوتی نسبت به 
ترک های معمولی کف پا دارند. یعنی عالوه بر نرم کننده ها 
باید از کرم های مخصوص برای درمان ضایعات پسوریازیس 

استفاده شود.
 عفونت های قارچی: این بیماری بیشتر در سنین باال و افراد 
مسن دیده می شود. در نگاه اول ممکن است فرد فکر کند به 
مشکل خشکی پوست ساده دچار شده است، اما اگر ترک ها با 
پوسته ریزی های چشمگیر همراه باشد و عالوه بر کف پا ناخن 
و اطراف ناخن را هم درگیر کند، آن زمان است که باید به بیماری 

قارچ پا مشکوک شد. در این مواقع یک بررسی آزمایشگاهی 
برای کشف علت انجام می شود و اگر بیماری قارچی تایید شود، 
آن وقت داروهای مناسب تجویز و  بعد از مصرف طی مدت 

کوتاهی فرد بهبود پیدا می کند.
 اگزما: در صورت وجود اگزما ابتدا باید علت اصلی 
ریشه یابی شود و بعد از به دست آوردن نتیجه درمان درست 
را به کار برد. البته یکی از علت های ایجاد اگزما می تواند ناشی 
از شغل فرد باشد. مثال افرادی که پاهای شان دائما داخل مواد 
شیمیایی قرار دارد، در این مواقع باید پاها از این مواد دور نگه 

داشته شوند.
 کراتودرمی: یک بیماری مادرزادی است. راه رفتن افراد 
مبتال به این بیماری را می توان به کسانی که روی شیشه یا 
سنگالخ راه می روند تشبیه کرد. برای همین پیاده روی و راه 
رفتن طوالنی مدت برای این افراد مناسب نیست، چراکه با 
درد زیاد همراه است. این بیماری هم جزو بیماری هایی است 
که نباید با ترک های پاشنه پا عادی اشتباه گرفته شود. با این حال 
چون این یک بیماری ارثی است، نمی توان انتظار بهبودی کامل 
را داشت، اما با کمک داروهای تجویزی می توان این بیماری را 

تحت کنترل گرفت.
 کم آبی بدن: پوسته پوسته شدن کف پا می تواند نشانه کم 
آبی بدن باشد. برای همین الزم است که به مقدار کافی آب 
بنوشید. نوشیدن مقادیر کافی آب و مایعات باعث حفظ آب 
بدن و دفع سموم از آن می شود. الکل، نوشیدنی های کافئین دار 

مثل قهوه و نوشابه های گازدار مصرف نکنید. 
 MedicalDaily

۶ عـاملـی کـه بـاعـث تـرک پـاشنـه پـا می شـود 

تماشایبیوقفهتلویزیون،ذهنبینندهراحتیوقتیکهزمانخواباستهوشیارنگهمیدارد

محققان دانشگاه تگزاس در بررسی های خود 
به وجود نوعی ترکیب درمانی ارزشمند در 
پوست هسته آووکادو پی  بردند. آووکادو از 
کاهش سطح کلسترول گرفته تا کمک به کاهش 
وزن، خواص بی شماری دارد و اخیرا نیز نتایج 
بررسی های جدید حاکی از آن است که پوست 
هسته این میوه که به طور معمول دور ریخته 
می شود دارای فوائد درمانی مهمی است. پوست 
هسته آووکادو حاوی انواع ترکیب های شیمیایی 
است که می تواند ویروس ها را از بین برده، با 
مشکالت قلبی مقابله کرده و حتی در درمان 
سرطان مفید باشد. پژهشگران همچنین در سال 
2015 در بررسی های خود دریافته بودند مصرف 
آووکادو با کاهش سطح کلسترول بد خون در 
افراد چاق همراه است. تحقیقات دیگر نیز حاکی 
از ارتباط مصرف این میوه با کاهش خطر سندرم 
متابولیک است. در این بررسی جدید به 116 
ترکیب در عصاره پوست هسته آووکادو دست 
پیدا کردند که اغلب آنها برای سالمت انسان 
مفید است و بسیاری از این ترکیب ها در خود 

هسته این میوه وجود ندارد.
 MNT
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