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مطالعه ای توسط متخصصان مغز و اعصاب در 
راز  از  تازه ای  بینش  پزشکی هاروارد،  دانشکده 
بویایی ارائه می دهد. محققان برای اولین بار با ارائه 
گزارشی در مجله نیچر در تاریخ 1 ژوئیه، چگونگی 
رمزگذاری روابط بین بوها در قشر بویایی مغز که 

مسئول پردازش بو است را شرح دادند.
این گروه با ایجاد بوهایی با ساختارهای مولکولی با 
دقت انتخاب شده و تجزیه وتحلیل فعالیت عصبی در 
موش های بیدار، نشان دادند که بازنمایی های عصبی 
بوی موجود در قشر منعکس کننده شباهت های 
شیمیایی بین بوها است. این امر باعث می شود تا 
بوها توسط مغز دسته بندی شوند. عالوه بر این، این 
بازنمایی ها می توانند با تجربیات حسی ترکیب شوند.
این یافته ها مکانیسم زیستی عصبی را نشان می دهد که 
می تواند توضیح دهد که چرا افراد دارای تجربه های 
مشترک اما بسیار شخصی مرتبط با بویایی هستند.
سندیپ رابرت داتا، نویسنده ارشد مطالعه، استادیار 
 Blavatnik موسسه  در  عصب شناسی  زیست 
می گوید: »همه ما یک مرجع مشترک در رابطه با 
بوها به اشتراک می گذاریم. شما و من هر دو فکر 
می کنیم که الیم )نوعی لیموترش( و لیموترش بوی 
مشابهی دارند و قبول داریم که آن ها بوی متفاوتی 
نسبت به پیتزا می دهند؛ اما نمی دانیم که مغز چگونه 

این نوع اطالعات را سازمان می دهد«.
نتایج این مطالعه راه های جدیدی را برای درک بهتر 
چگونگی عملکرد مغز در تبدیل اطالعات مربوط 

به شیمی بو به ادراک بو نشان می دهد.
داتا گفت: »این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد 
چگونه قشر بویایی اطالعات مربوط به مواردی 
که مسئول نشانه های اساسی حسی بویایی اند را 

رمزگذاری می کند«.

محاسبه بو
حس بویایی به حیوانات اجازه می دهد ماهیت 
شیمیایی جهان پیرامون خود را شناسایی کنند. 
را  بو  مولکول های  بینی،  در  حسی  نورون های 
تشخیص می دهند و سیگنال ها به پیاز بویایی را 

تقویت می کنند. پیاز بویایی ساختاری است که در 
قسمت جلوی مغز قرار دارد و پردازش اولیه بو 
در آن رخ می دهد. پیاز بویایی در درجه اول برای 
پردازش جامع تر، اطالعات را به قشر پری فرم، 

ساختار اصلی قشر بویایی منتقل می کند.
برخالف نور یا صدا که به راحتی از طریق محرک هایی 
با ویژگی هایی مانند فرکانس و طول موج کنترل 
می شوند، در مورد بویایی این گونه نیست. این که 
مولکول های  عصبی  بازنمایی های  مغز  چگونه 
کوچکی که بو را منتقل می کنند، می سازد، دشوار 
است. غالباً، تغییرات ظریف شیمیایی - چند اتم 
کربن در اینجا یا اتم اکسیژن در آنجا - می تواند 
منجر به تفاوت های چشمگیر در درک بویایی شود.
داتا به همراه نویسنده اول مطالعه استن پاشکوسکی، 
همکار تحقیقاتی درزمینه عصب شناسی در دانشکده 
پزشکی هاروارد و همکارانش با تمرکز بر این سؤال 
که مغز چگونه بوهای مرتبط اما مشخص را شناسایی 

می کند، به این چالش نزدیک شدند.
داتا گفت: »اینکه همه ما تصور می کنیم که بوی 
الیم و لیموترش مشابه است، به این معنی است که 
آرایش شیمیایی آن ها به نوعی بازنمایی های عصبی 
مشابه یا مرتبط در مغز ما را برانگیزد«. برای بررسی، 
محققان رویکردی را برای مقایسه کمی مواد شیمیایی 

بو مشابه با چگونگی تفاوت طول موج، به عنوان 
مثال، برای مقایسه کّمی رنگ های نور ایجاد کردند.
آن ها از یادگیری ماشینی برای دیدن هزاران سازه 
شیمیایی که دارای بو هستند استفاده کردند و هزاران 
ویژگی مختلف برای هر ساختار مانند تعداد اتم ها، 
وزن مولکولی، خواص الکتروشیمیایی و موارد دیگر 
را تجزیه وتحلیل کردند. این داده ها در کنار هم به 
محققان این امکان را می دهد که به طور منظم محاسبه 
کنند که چقدر بوها به هم شباهت یا تفاوت دارند.

پیش بینی بو
این آزمایش ها نشان داد که شباهت هایی در شیمی 
بو به واسطه شباهت هایی در فعالیت عصبی وجود 
دارد. بوهای مرتبط، الگوهای عصبی همبسته در 
هر دو قشر پری فرم و پیاز بویایی تولید می کنند، 
نورون  فعالیت  در  همپوشانی  با  که  همان طور 
مقابل، بوهای ضعیف،  اندازه گیری می شود. در 

الگوهای فعالیتی ضعیفی دارند.
در قشر مغز، بوهای مرتبط منجر به الگوهای شدیدتر 
فعالیت عصبی در مقایسه با الگوهای موجود در 
پیاز بویایی شد. این مشاهدات در مورد موش های 
صحرایی صادق بود. بازنمایی قشری از روابط بو 
به خوبی با یکدیگر همبستگی داشتند که می توان از 

آن ها برای پیش بینی هویت بو در موش بر اساس 
اندازه گیری های انجام شده استفاده کرد.

از  متنوعی  مجموعه  دیگر  تجزیه وتحلیل های 
ازجمله وزن مولکولی و  ویژگی های شیمیایی، 
فعالیت  الگوی  به  که  الکتروشیمیایی  خاصیت 
عصبی مرتبط بودند را مشخص کرد. اطالعات 
به دست آمده از این ویژگی ها به اندازه کافی قوی 
بود تا بتواند پاسخ قشر مغزی به بو در یک حیوان 
را بر اساس آزمایش ها با مجموعه جداگانه ای از 

بو در یک حیوان متفاوت پیش بینی کند.
محققان همچنین دریافتند که این بازنمایی های 
عصبی انعطاف پذیر است. موش ها به طور مکرر 
با مخلوطی از دو بو مواجه می شدند و با گذشت 
زمان، الگوهای عصبی مربوط به این بوها در قشر 
مغز همبستگی شدیدتری پیدا می کردند. این حتی 
در شرایطی اتفاق افتاد که این دو بو ساختارهای 
شیمیایی متفاوتی داشتند. داتا گفت: »ما دو بو را ارائه 
دادیم که گویی از همان منبع هستند و مشاهده کردیم 
که مغز می تواند خود را مجدد تنظیم کند تا تجربیات 
بویایی منفعل را منعکس کند«.وی افزود، بخشی 
از دلیل اینکه چیزهایی مانند الیم و لیموترش بوی 
یکسان می دهند، به این دلیل است که حیوانات گونه 
یکسان دارای ژنوم های مشابه و درنتیجه شباهت در 
درک بو هستند؛ اما هر فرد درک شخصی نیز دارد.
داتا گفت: »انعطاف پذیری قشر می تواند توضیح دهد 
که چرا بو از یک طرف بین افراد ثابت است و با 
این وجود بسته به تجربیات بی نظیر ما قابل تنظیم 
است«. نتایج مطالعه برای اولین بار نشان می دهد که 
چگونه مغز روابط بین بوها را رمزگذاری می کند. 
در مقایسه با قشر بینایی و شنوایی، هنوز مشخص 
نیست که قشر بویایی چگونه اطالعات مربوط به 

شیمی بو را به درک بو تبدیل می کند.
داتا گفت: »ما هنوز چگونگی ترجمه بوهای شیمیایی 
به درک بو را کاماًل متوجه نمی شویم«. »هیچ الگوریتم 
یا دستگاه رایانه ای وجود ندارد که یک ساختار 
شیمیایی را بگیرد و به ما بگوید که آن ماده شیمیایی 

بو چگونه خواهد بود«.
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بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و  مدیرکل دفتر 
آموزش پزشکی گفت: »خطر مرگ و میر و ابتال به ویروس 
کرونا در افراد چاق و بویژه کودکان و نوجوانان چاق بیشتر 
است و اکنون از هشت میلیون کودک زیر پنج سال کشور، 1۴ 

درصد دچار اضافه وزن هستند.«
به گزارش سپید، زهرا عبداللهی روز یکشنبه در نشست خبری که 
به صورت ویدیو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: 
»روند چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان در کشور هشدار 
دهنده است. در نوجوانان نیز ۲0 درصد دچار چاقی شکمی و ۲۲ 
درصد دچار اضافه وزن هستند.« وی ادامه داد: »شانس ابتال و مرگ 
و میر بر اثر کرونا در کودکان و نوجوانانی که چاق هستند بیشتر 
است. ۴0 درصد مرگ و میر در کودکان و نوجوانان و افراد چاق 

بیشتر است.« عبداللهی بیان کرد: »باید به روند افزایشی و هشدار 
دهنده چاقی در کودکان و نوجوانان توجه داشته باشیم. چاقی با 
تضعیف سیستم ایمنی بدن می تواند خطر مرگ و میر بر اثر کرونا 
را افزایش بدهد.« وی گفت: »اینکه چرا کودکان و نوجوانان چاق 
شدند هم دو علت عمده دارد که نیاز است والدین به آن توجه 
داشته باشند. یکی از علت ها الگوی غذایی و مصرف بی رویه فست 
فودهاست. مصرف نوشیدنی های گازدار و مواد غذایی شیرین نیز 
یک علت اصلی برای افزایش روز به روز چاقی و اضافه وزن است. 
همچنین علت دیگر کم بودن تحرک بدنی در کودکان و نوجوانان 
است. تماشای تلویزیون و بازی با کامپیوتر و گوشی و فعالیت های 
نشستنی و تحرک بدنی کم و الگوی غذایی نامناسب باعث شده 

کودکان و نوجوانان روز به روز چاق تر شوند.«

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: »چاقی 
در کودکان عالمت سالمتی نیست. سرطان ها و دیابت در افراد 
چاق بیشتر اتفاق می افتد. شیوع باالی چاقی در کودکان و نوجوان 
باعث بروز 30 درصد کبد چرب در کودکان شده است. به عنوان 
یک اولویت مهم در نظام سالمت کشور، پیشگیری و کنترل چاقی 
کودکان و اضافه وزن کودکان بسیار مهم است.« عبداللهی اظهار کرد: 
»البته عالوه بر اینکه الگوی غذایی کودکان و خانواده باید اصالح 
شود، تحرک بدنی هم باید افزایش پیدا کند و نقش همه  بخش ها 
عالوه بر وزارت بهداشت هم در این زمینه مهم است. کودکان 
زیر پنج سال باید حداقل سه ساعت در روز فعالیت بدنی داشته 
باشند. یعنی حرکت کنند که شامل بازی کردن، راه رفتن، دویدن 

است. فعالیت نشسته در کودکان زیر پنج سال باید کمتر شود.«ایرنا

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت: 

خطر مرگ و ابتال به کرونا در کودکان چاق بیشتر است


