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متخصصان سالمت می گویند: والدینی که ورزش می کنند می توانند 
هوش نسل های آینده را افزایش دهند. یک مطالعه در آلمان اخیرا نشان 
داده در موش های والدی که فعالیت  و تحرک بیشتری دارند احتمال 
اینکه فرزندانشان توانایی های پیشرفته یادگیری داشته باشند در مقایسه 

با موش های والد که فعالیت  محدودتری دارند به مراتب بیشتر است.
همچنین در این بررسی آمده است در بچه موش هایی که والدینشان 
ورزش می کنند، ارتباط بین سلولها در مناطقی از مغز که مسئول دریافت 
نام هیپوکامپ شناخته می شود، بهتر  اطالعات جدید است و به 
 DNA صورت می گیرد. به اعتقاد متخصصان، ورزش کردن با تغییر

در سلول های جنسی والد پدر، هوش بچه  موش ها را تقویت می کند.
یافته های قبلی نشان می داد که ورزش با افزایش سطح اکسیژن رسانی 
تصمیم گیری  و  سودمندی  خاطرات،  فعال  بهبود  باعث  مغز  به 
افراد می شود. متخصصان دریافته اند بخشی از DNA به نام های 
miRNA212 و miRNA132 در بچه موش ها مسئول بهبود یادگیری 
است که این بخش های DNA پس از ورزش در مغز موش ها انباشته 
می شود. این امر باعث تحریک اتصاالت بین سلول های عصبی شده و 

در نهایت باعث انتقال پیامها و پیشرفت  در یادگیری می شود.
پروفسور »آندره فیشر« از مرکز بیماری های مغز و اعصاب آلمان 
اظهار کرد: احتماال این دو بخش از DNA توسعه مغز را با بهبود ارتباط 
بین نورون ها به طرز دقیقی تعدیل می کند که منجر به مزیت شناختی 
در فرزندان می شود. متخصصان هم اکنون در حال آزمایش و بررسی 
وضعیت miRNA212 و miRNA132 پس از ورزش کردن در 

سلول های انسانی هستند.
 Daily Mail

نتایج یک تحقیق نشان می دهد دستمال های مرطوب خطر ابتال به 
آلرژی های غذایی را در دوران کودکی افزایش می دهند.

دستمال های مرطوب از طریق ایجاد رخنه در الیه حفاظتی طبیعی 
پوست که آن را در برابر مواد شیمیایی حساس می کند کودکان را در معرض 
واکنش های آلرژیک قرار می دهد. به گفته متخصصان این موضوع به 
خصوص برای کودکانی که پیش زمینه ژنتیکی ابتال به آلرژی های مرتبط 
با بیماری هایی همچون اگزما را دارند، صحت دارد. این یافته ها توضیح 
می دهد چگونه آلرژی  غذایی که واکنش های ایمنی شدید به مواد بی ضرر 
است، شروع می شود و چرا نرخ آلرژی در کشورهایی همچون آمریکا 

طی 20 سال اخیر افزایش 20 درصدی پیدا کرده است.
موش هایی  روی  آزمایش هایی  انجام  به  آمریکایی  متخصصان 
پرداختند که به دلیل جهش ژنتیکی در معرض اگزما بودند و دریافتند بادام 

زمینی به تنهایی برای بروز آلرژی در دوران بعدی زندگی کافی نیست.
متخصصان در آزمایش های بیشتر نوعی صابون به کار رفته در 
دستمال های مرطوب را روی پوست موش ها قرار داده و سپس آنها را 
در معرض خوراکی ها و دیگر مواد آلرژی زا قرار دادند که مشاهده کردند 
در محل مورد نظر جوش های 
می شود.  ظاهر  پوستی 
توصیه  والدین  به  پزشکان 
دستمال  از  استفاده  می کنند 
مرطوب را برای کودکان خود 

محدود کنند.
 Independent

ورزش کردِن والدین باعث 
باهوش تر شدن فرزندانشان 

می شود

تأثیر دستمال مرطوب بر بروز 
آلرژی های غذایی در کودکان

تغذیه و سالمت

تـــازه ها

دو عامل مهم برای درمان کبدچرب8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

تازه  مطالعات  اساس  بر 
از هر هشت فرد میانسال در 
انگلیس یک نفر به دلیل اضافه 
وزن در معرض خطر ابتال به 
بیماری های شدید کبدی قرار 

دارد.
کبِد  از  تصویربرداری 
حدود 3000 نفر در یک طرح 
مطالعاتی در انگلیس نشان داده 
است که 12 درصد آنها دچار 

کبد چرب و ملتهب هستند.
کبدی  بیماری های  انجمن 
انگلیس می گوید که این نتایج 
را باید زنگ خطری دانست زیرا 
مشکالت کبدی ممکن است به 
افتادن  کار  از  کبدی،  سیروز 
کبد و در نهایت به مرگ منجر 
شود. متخصصان کبد همچنین 
از همه گیری خاموش بیماری 

کبد چرب خبر می دهند.
عالئم این بیماری تا زمانی 
ناپذیری  جبران  صدمات  که 
نزده، آشکار نمی شود اما اگر به 
موقع تشخیص داده شود قابل 

درمان است.
هفت سال پیش به فرانسیس 
ساله   ۵2 بیمار  یک  کارول، 
که  گفته شد  آکسفورد  ساکن 

مبتال به کبد چرب است. وزن او در آن زمان 116 کیلوگرم 
بود. او ۴۴ کیلوگرم وزن کم کرد و سایز لباس هایش، 

چهار نمره کوچکتر شد.
فرانسیس می گوید: وقتی به من گفته شد که کبدم 
بیمار است مصمم شدم کاری کنم. شروع کردم به خوردن 
غذاهای سالم و همزمان فعالیت بدنی را افزایش دادم. 

خوشحالم که کبد من به وضعیت عادی برگشته است.
او اکنون مربی ورزشی است و دیگران را درباره تغذیه 
راهنمایی می کند: هفت سال پیش حتی فکرش را هم 
نمی کردم که روز مربی بدنسازی شوم. آن موقع وقتی 
راه می رفتم به نفس نفس می افتادم، اما حاال از تپه هم 

باال می دوم.
یک نوع تصویربرداری ام آر ای جدید نشان داده که 

کبد او سالم شده است.
این ام آر آی جدید که دانشگاه آکسفورد ساخته 
شده در کنفرانس جهانی کبد در پاریس برای اولین بار 
معرفی شد. در این روش به کمک یک نوع نرم افزار به 
نام »لیورمولتی اسکن« )LiverMultiScan( ماهیت 

بیماری کبد و شدت آن را اندازه گیری می کنند.
دکتر راجارشی باندرجی، مدیرعامل شرکت تولید 
یک  لیورمولتی اسکن،  می گوید:  فن آوری  این  کننده 
نمونه بزرگ از تکنولوژی سالمت هوشمند است که در 
کلینیک های انگلیس کشف و ساخته شده است. این 

روش برای بیماران، نظام خدمات درمانی همگانی و 
مالیات دهندگان مفید است.

وی افزود: نمونه برداری )بیوبسی( از کبد، همچنان 
به شمار  برای متخصصان  مهمترین روش تشخیص 
می رود اما برای تشخیص ماهیت بیماری کبد و شدت 

آن به روش هایی احتیاج داریم که کمتر تهاجمی باشند.
نمونه برداری با سوزن از کبد روشی عالی برای 
تشخیص بیماریهای کبد است اما این روش پرهزینه، 
تهاجمی و دردناک است و در مواردی هم سالمت بیماران 

را به خطر می اندازد.
این نرم افزار را برای هر نوع دستگاه ام آر ای می توان 

بکار گرفت اما هنوز استفاده از آن رایج نشده است.

همچنین دیوید برین، استاد 
رادیولوژی بیمارستان دانشگاه 
که  می گوید  "ساوت همپتن" 
یا  بیوبسی  به  نیاز  روش  این 
نمونه برداری با سوزن را کم 

می کند.
این  کرد:  نشان  وی خاطر 
اسکن کل کبد را نشان می دهد 
برداری  نمونه  حالیکه  در 
بخش  یک  از  فقط  سوزن  با 
کوچک انجام می شود و کمی 
ناراحت کننده است. عالوه بر 
این در این نوع ام آر ای بیماران 
پس از مدتی می توانند دوباره 
کبد  بهبود  از  تا  کنند  اسکن 

مطمئن شوند.
نشان  قبلی  تحقیقات 
می دهد که از هر 20 بزرگسال 
بیماری  به  احتماالً  نفر  یک 
الکلی  غیر  چرب  کبد  شدید 

 non-alcoholic(
مبتال    )steatophepatitis
است. در این بیماری داخل و 
اطراف سلول های کبد ملتهب 
به  زمان  مرور  به  و  می شوند 
"فیبروز"  که  مجروح  بافتی 
شده  تبدیل  می شود  نامیده 
که در نهایت به سیروز کبدی 
منتهی می شود. استیو رایدر، متخصص بیماریهای کبد 
در ناتینگهام می گوید: نتیجه این تحقیق با مشاهدات ما 
همخوانی دارد؛ بسیاری از افرادی که با مشکالت کبدی 

حاد به بیمارستان مراجعه می کنند، اضافه وزن دارند.
90 درصد بیماریهای کبد در صورت تشخیص به 

موقع قابل درمان است.
موسسه  اجرایی  مدیر  رایس،  جودی  همچنین 
بیماری های کبد انگلیس می گوید: همانطور که اغلب 
مردم هم می دانند برای بیماری کبد چرب، رژیم غذایی 

سالم و ورزش از همه چیز مهمتر است.
 BBC

با تغذیه سالم و ورزش به جنگ کبد چرب بروید

دیده بان مواد غذایی )Foodwatch(، سازمان 
اروپایِی مدافع حقوق مصرف کنندگان در گزارشی 
شرکت کوکاکوال را در گسترش چاقی و دیابت 
تبلیغات  ویژه  به   گزارش  این  و  می داند  مسئول 

کوکاکوال را "غیرمسئوالنه" خوانده است.
سازمان مدافع حقوق مصرف کنندگان در یک 
بررسی جامع به خصوص به کمپین های بازاریابی 
کوکاکوال پرداخته و نتیجه این بررسی را در گزارشی 

به نام "گزارش کوکاکوال" منتشر کرده است.
دیده بان  اعضای  از  یکی  هویتسینگر،  اولیور 
مواد غذایی در جریان معرفی "گزارش کوکاکوال" 
در برلین گفت: کوکاکوال بهتر از هر شرکت دیگری 
می داند که باید به خصوص در میان جوانان تصویری 

مثبت از این کاال بوجود آورد.
در گزارش دیده بان مواد غذایی آمده است که این 
نوشابه های شکردار "نوشابه هایی بیماری زا" هستند. 
این گزارش به خصوص به تبلیغات شرکت کوکاکوال 
"غیرمسئوالنه"  را  تبلیغات  این  و  می کند  انتقاد 

می داند.
در این گزارش در انتقاد به تبلیغات شرکت کوکاکوال 
از جمله آمده است که این شرکت آگاهانه با تبلیغات 
میلیونی در اینترنت و تلویزیون سعی در جلب کودکان 

و جوانان به این نوشابه می کند. این سازمان از شرکت 
کوکاکوال می خواهد به تبلیغات برای کودکان و جوانان 

پایان دهد.
اولیور هویتسینگر در این باره می نویسد: طبیعی است 

که هر کسی می داند که کوکاکوال یا فانتا سالم نیستند. او 
در ادامه می گوید: اما کودکان نمی دانند که نوشیدن یک 
شیشه نوشابه در روز آنها را در خطر بیماری دیابت  قرار 

می دهد و احتمال اضافه وزن را در آنها افزایش می دهد.

در گزارش دیده بان مواد غذایی همچنین در این 
ارتباط آمده است که میزان مصرف روزانه شکر در 
میان شهروندان آلمان بسیار بیشتر از حدی است که 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( پیشنهاد کرده 

است.
دیده بان مواد غذایی به همین دلیل از دولت آلمان 
خواستار افزایش مالیات بر نوشابه هایی شده که بیش 
از حد شیرین هستند و استدالل می کند که این نوع 
مالیات در بسیاری از کشورهای جهان وضع شده 

است.
شرکت کوکاکوال واحد آلمان روز چهارشنبه 
گذشته در واکنش به این گزارش اعالم کرد که اضافه 
وزن "مشکلی پیچیده" است و تنها یک دلیل ندارد. 
این شرکت در ادامه خواستار گفت وگویی سازنده 
در این باره شده؛ گفت وگویی که راهکاری در این 

رابطه پیشنهاد کند.
شرکت کوکاکوال در حمایت از خود در برابر این 
گزارش ادعا کرده چندین سال است که نوشابه های 
بدون شکر نیز به بازار معرفی کرده است. این شرکت 
در نظر دارد تا سال 202۵ نیمی از فروش خود را از راه 

نوشابه های بی شکر یا کم شکر به دست آورد.
 DW

کوکاکوال مسئول چاقی و دیابت


