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 vچاقی یکی از علل کاهش عمر کلیه پس از پیوند
 vبرای سالمت کلیه ها مصرف پتاسیم و سدیم را
محدود کنید

یادداشت

بسته بندی و سالمت مواد غذایی
الهام اسدی

پيشرفت در بســته بندي هوشمند براي افزايش
عمــر مفيد محصوالت غذايي ،هدف بســياري از
شرکتهاست .اين سيستمهاي بست ه بندي قادر
خواهنــد بود پارگيها و ســوراخهاي کوچــک را با توجه به
شرايط محيطي (مانند تغييرات دما و رطوبت) ترميم و مصرف
ي نانو ميتواند
کننده را از فساد ماده غذايي آگاه سازند .فناور 
درمواردي مانند افزايش مقاومت به نفوذ در پوششها ،افزايش
ويژگيهاي ديواره (مکانيکي ،حرارتي ،شيميايي وميکروبي)،
افزايــش مقاومت دربرابر گرما ،گســترش ضد ميکروبهاي
فعال و ســطوح ضد قارچ کارساز باشد .چشم اندازهاي مالي
فناورينانو ،صنايع بستهبندي را پررونق نشان ميدهد .با اين
وجود ،صنعت بستهبندي هوشمند از آنچه پيشبيني شده بود
جلوتر رفته و نشانههاي تکامل آن به خوبي پيداست .تحقيقات
ســازمان مالي  Frost and Sullivanنشان داد که عالقه
مشتريان به مواد غذايي سالم و تازه در بستهبنديهاي مناسب،
موجب پيشــرفت اين صنعت شده است .هدف اوليه از توليد
پالستيکهاي بســتهبندي مواد غذايي ،جلوگيري از خشک
شدن محتويات آنها و محافظت در مقابل رطوبت و اکسيژن
اســت .پوشــش جديد غني از نانوذرات سيليکات است .اين
نانوذرات تا حد زيادي از نفوذ اکسيژن ،گازهاي ديگر و رطوبت
جلوگيري ميکنند و فساد مواد غذايي را به تعويقمي اندازند.
ســازمانهاي ديگر به کمک فناورينانو در حال يافتن راهي
براي تشخيص فساد مواد غذايي هستند .به عنوان مثال شرکت
 ،AgroMicronافشانه تشخيص دهنده نانوبيولومينسانس
را ســاخته که شامل پروتئين لومينسانت است .در اين طرح،
افشانه سطح ميکروبهايي مانند  Salmonellaو  E.coliرا
پوشــانده ،و از خود نوري ساطع ميکند و به اين روش فساد
مواد غذايي تشخيص داده ميشود .در حال حاضر اين شرکت
در حال ساخت افشانههايي با روشهاي جديد است تا بتواند
از آنها در حمل و نقل دريايي استفاده کند .در راهبرد مشابه،
براي اطمينان از ســامت مواد غذايي ،محققان اتحاديه اروپا
در پروژه  Good Foodاز نانوحســگرهاي قابل حمل براي
يافتن مواد شــيميايي مضر ،پاتوژنها و سمها در مواد غذايي
استفاده ميکنند .با اين کار ،ديگر نيازي به فرستادن نمونههاي
مواد غذايي به آزمايشــگاه براي تشخيص سالمت و کيفيت
محصوالت در کشتزارها و کشتارگاهها نيست .ارتش آمريکا در
ي است که از آنها در مقابل
حال ساخت حسگرهاي فوقالعادها 
حملهکنندهها به مواد غذايي اســتفاده ميشود .در سيستم
هاي کنوني چندين روز طول ميکشــد تا وجود پاتوژنها در
مواد غذايي تشخيص داده شود .تشخيص سريع پاتوژنها به
وسيله اين حسگرها به زودي باعث فراگير شدن اين فناوري در
صنعت مواد غذايي خواهد شد .فناورينانو عالوه بر بست ه بندي،
تأثير زيادي روي گسترش مواد غذايي کاربردي و تعاملي دارد؛
موادي که به نيازهاي بدن پاســخ داده ،ميتوانند در رسانش
مواد غذايي مؤثر باشند .گروههاي تحقيقاتي مختلفي در حال
کار روي ســاخت مواد غذايي جديد بر اساس تقاضا هستند.
ايــن مواد به صورت غير فعال در بــدن باقي ميمانند و مواد
غذايي را در صورت نياز به سلولها ميرسانند .عنصر کليدي
اين بخش ،توسعه نانوکپسولهايي است که با استفاده از آنها
در مواد غذايي ميتوان کار رســانش را به خوبي انجام داد .از
پيشــرفتهاي ديگر در فرآوري مواد غذايي ،افزودن نانوذرات
به مواد خوراکي براي افزايش جذب آنها در بدن است .يکي از
بهترين نانواييها در غرب استراليا در استفاده از نانوکپسولهايي
که شامل روغن ماهي تن (منبع غني از اسيدهاي چرب امگا
 )3بودهاند؛ موفق بوده اســت .اين مرکز از نانوکپســولها در
پرفروشترين نوع نان خود به نام tip-topاستفاده ميکند و
اين ذرات فقط هنگامي باز و شکسته ميشوند که وارد معده
شوند ،به اين ترتيب از مزه ناخوشايند روغن ماهي جلوگيري
ميشود .تعدادي از شرکتهاي شيميايي در حال تحقيق روي
افزودنيهايي هستند که بدن به راحتي قادر به جذب آنهاست
و ميتواننــد عمر مفيد محصــوالت را افزايش دهند .تمامي
پيشرفتهاي جديد موجب ميشود مفهوم موادغذايي کامل
به واقعيت نزديک شــود و انتظار ميرود تا فوايد ديگري در
زمينه انرژي ،عملکردهاي تشخيصي ،کاربردهاي ايمني بهتر
و توســعه محصوالت ضد پيري براي مصرفکنندگان وجود
داشــته باشد .امروزه بسياري از کشــورهاي جهان به توانايي
اند و در حال ســرمايه
فنــاورينانو در صنايع غذايي پي برده 
گذاري قابلتوجهي در اين راه هســتند .مؤسســه استاندارد
موادغذايي انگلســتان ( )FSAتحقيقاتي براي دســتيابي به
توانايي اســتفاده از فناورينانو در غذا و مشخصاً بست ه بندي
موادغذايي ترتيب دادهاســت .همزمان دولت اين کشور نيز
بودجه بيشــتري براي تحقيق و توســعه در زمينه غذاهاي
کاربردي ،سيســتمهاي رســانش موادغذايي و شــيوههاي
بهينهسازي ظاهر غذا مانند رنگ ،مزه و غلظت در نظرگرفته
اســت .با افزايش تأثيرات فناورينانو بر صنايعغذايي و ورود
اين محصوالت به بازار مصرف ،اهميت ســامت اين دسته از
موادغذايي بيشتر مطرح ميشود .اين نياز ،پذيرش فناورينانو
را در کاربردهاي حســي ،قويتر خواهــد کرد ،و از همين راه
ميتوان به ســامت موادغذايي پي برد .مانند نوعي فناوري
که نزديک بودن تاريخ انقضــاي موادغذايي را به خريداران و
فروشندگان هشدار ميدهد .پوششهاي ض د ميکروبي جديد و
ت چشمگيري
کيفهاي پالستيکي دفعکننده آلودگي ،پيشرف 
در اطمينان از سالمت و امنيت غذاهاي بستهبندي داشتهاند.
اگرچه توجــه زيادي به کاربرد فناورينانو در صنايعغذايي و
محصوالت موجود در بازار شدهاست ،اما هنوز هم تواناييهاي
اســتخراج نشده بسياري مانند آنچه قب ً
ال در بحث دستکاري
ژنتيکي عنوان شد وجود دارد .مؤسسه علوم و فناوري غذايي
انگلســتان ،در گزارشي نشان داده است كه دادههاي مطمئن
بيشتري مورد نياز اســت تا بتوان نانوذرات را به مواد غذايي
اضافــه کرد .اين گزارش اشــاره ميکند کــه قوانين جاري،
شرکتها را براي برچسبزدن روي اقالمي که شامل نانوذرات
است مجبور نميکند ،بنابراين بعيد است مشتريان بتوانند از
وجود اين مواد در اقالم غذايي مطلع شوند .گفته ميشود براي
ارزيابي سالمت اين دسته از مواد غذايي بايد به تأثيرات اندازه
ذرات در کنار نوع ترکيبات توجه شود .سرانجام روزي خواهد
رسيد که موادغذايي را از ترکيبات اتمي و مولکولي بسازيم که
در اصطالح به آن توليد مواد غذايي مولکولي گفته ميشــود.
امروزه برخي گروههاي تحقيقاتي در حال بررسي اين زمينه
هســتند ،ولي هنوز با روش باال به پايين ،استفاده از سلولها
بيش از مولکولهاست .اگرچه استفاده کاربردي از اين فناوري
در آينده دور امکانپذير است ،اما انتظار ميرود اين پيشرفت
بتواند راه را براي گسترش پردازش محصوالت غذايي مؤثرتر و
ماندگارتر باز کند که در اين صورت مواد خام کمتري مصرف
شده و غذاهايي با کيفيت باالتر به دست ميآيد.

آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص بيماري هاي ريوي بررسی کرد

چگونه با بیماری آسم برخورد کنیم؟

آفتاب یزد -نجمه حمزهنیا :فصل پاییز با ســردی و خشکی هوا همراه
است .خشــکی و ســردی هوا این روزها ،راه های تنفسی در بینی را
خشــک می کند و ویروس ها و باکتری های بیشتری را به بدن ما راه
می دهد .این بیماری های ویروســی همچنین می توانند در افرادی که
زمینه ابتال به آسم را دارند ،ایجاد بیماری آسم کند ،به همین علت در
فصل پاییز وزمستان بیشتر شاهد شیوع بیماری آسم هستیم  ،با توجه
به اینکه بیماری آسم دارای عالیمی مانند تنگی نفس و ...می باشد  ،تاثیر
مستقیمی روی زندگی افراد می گذارد و افراد را در انجام کارهای روزمره
دچار مشکل می کند .با توجه شیوع بیماری آسم در فصل پاییز ،آفتاب
يزد گفتگويي با دكتر حميد سهراب پور  ،فوق تخصص بيماري هاي ريوي
داشته كه در ادامه مي خوانيد :
وی در مورد بیماری آسم گفت  :بيماري آسم  ،بيماري است كه با عالیمي مثل
تنگي نفس و خس خس سينه  ،سرفه و گرفتگي درون سينه تظاهر مي كند  ،اين
بيماري در حقيقت از سن طفوليت يعني از  3تا  4سالگي ديده مي شود تا سنين
باالتر يعني بعد از  50تا  60سالگي .
ســهراب پور ادامه داد  :ما دو نوع آســم داريم كه يك نوع آن آسم آلرژيك است
كه بيشتر عوامل ژنتيكي در آن موثر هستند و معموال در سنين پايين ودر سنين
بچگي تظاهرمي كنند  .بچه هايي كه عالیم اين نوع بيماري (آسم آلرژيك) را دارند
معموالممکن است عالیم ديگري مثل درماتيت هاي ايتروپيك يا آلرژي را هم
زمان داشته باشند و در سن بلوغ بيماري شان خفيف تر و يا در برخي موارد كامال
خاموش مي شــود ،اما نوع دیگر آسم بعد از سن بلوغ تظاهرمي كند كه مسئله
ژنتيك در آن به وضوح گروه اول نيست و امکان دارد كه اصال زمينه ژنتيكي هم
در آن وجود نداشته باشد و عوامل محيطي تاثيربسیاری در بروز آن داشته باشد از
جمله ،آلودگي هوا كه در محل كار برخی کارمندان موجود است و يا افرادی كه
در شهرهاي بزرگ که آلودگی هوا در آن مکان ها زیاد است  ،زندگی می کنند و
یا افرادی که در مناطق صنعتي زندگی می کنند  ،آلودگی این مناطق مي تواند
موجب بروز بيماري درآنها شود .البته تئوري هاي مختلفي براي بروز آسم است كه
يكي از عواملی كه امروزه به آن توجه مي شود بحث عفونت هاي ويروسي است.
عفونت هاي ويروسي معموال در دستگاه هاي تنفسي فوقاني پيدا مي شوند  ،بعد
از بهبودي يك تحريك پذيري به صورت موقت در راه هاي هوايي ايجاد مي كنند،
يعني كساني كه حتي يك سرماخوردگي ساده هم مي گيرند تا يك هفته و ده
روز بعد از اينكه عاليم سرماخوردگي در آنها بهبود یافت ممكن است سرفه و يا
احساس خارش در گلو را داشته باشند  ،در برخي موارد اين حالت ها به مدت
طوالني در بدن افراد باقي مي ماند كه امكان دارد عاليم آسم در آنها بعد از مدتی
بروز پيدا كند.

این فوق تخصص بيماري هاي ريوي در ادامه افزود  :افرادي كه سيگار مي كشند
عالئم بیماری آســم در آنها شديدتر مي باشــد .مادراني كه سيگار مي كشند،
وقتي نوزادي از آنها متولد مي شود  ،شانس بروز آسم در آن نوزادان بيشتر است
و همچنين پدر و مادرهايي كه در منزل سيگار مي كشند ،شانس بروز آسم در
بچه هايي كه در منزل با آنها زندگی می کنند ،افزايش مي یابد .پس درنتیجه باید
گفت معموال در هر نوع آسم که در باال گفته شد ،عالیمی همراه با تنگي نفس
خس خس سينه  ،سرفه  ،دفع خلط وجود دارد .
سهراب پورگفت  :به طور تيپيك معموال عالئم آسم  ،شب ها و صبح هاي زود
تشديد مي شود .كساني كه بيماري آسم دارند در صبح زود دچار خس خس سینه
و شبها نیز این عالیم تشديد مي شوند .آنهايي كه دچار آلرژي هاي فصلي هستند
در فصل بهار و شروع فصل پاييز معموال عالئم شان تشديد مي شود و تشخيص
بيماري بايد توســط پزشــك متخصص صورت بگيرد و يكسري آزمايش هايي
هم روی بیمار صورت می گیرد از جمله تســت هاي ســنجش تنفســي كه
ظرفيت ها و جريان هــاي هوا را در ريه انداره گيري مي كند و در برخي موارد
نیز بايد عكســبرداري از ريه و ســينوس هاي بیمار انجام شود زيرا ممكن است
عالئمي در بيماران وجود داشته باشد كه مشترك بين آسم و ساير بيماري ها مثل
(سينوزيت ،برونشيت )...باشد و همچنين در برخي موارد از تست هاي اختصاصي
براي بررســي حساسيت استفاده مي كنيم براي اينكه به اين نكته پي ببريم كه
بدن بيمار به چيزي حساسيت و آلرژی دارد  .به هر حال براي درمان بيماري ها
بايد گفت اســتفاده از داروها مهم مي باشد كه مهمترين آن داروها به صورت
استنشاقي مصرف مي شــود  ،داروهاي گشاد كننده برونشیت و ضد التهابي به

مبتالیان به پارکینسون از بی تحرکی بپرهیزند

طبق یافته اخیر دانشــمندان ،بیماران مبتال به پارکینسون می توانند با انجام
فعالیت های منظم و سبک از نشانه های بیماری خود بکاهند.به گزارش مهر،
تحقیقاتی که به تازگی توسط محققان دانشگاه میشیگان انجام شد حاکی از این
است افرادی که به بیماری پارکینسون مبتال هستند معموال برای کاهش عالئم
بیماری خود به کارهایی نظیر شستن ظرف ها و لباس ها یا قدم زدن در اطراف
خانه روی می آورند«.نیکوالس بونن» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره بیان
کرد که بیماران مبتال به پارکینسون اغلب به دلیل عدم تعادل و ترس از زمین
خوردن یک جا نشین می شــوند.زمانی که بیماران احساس عدم تعادل و بی

برتری آنتیاکسیدانی قهوه سبز
نسبت به چای سبز

دانشمندان دانشــگاه جانهاپکینز آمریکا
در پژوهش جدید خود از قهوه ســبز نوعی
ماده بهدســت آوردهاند که باعث میشود
در کمک به سوزاندن چربیهای اشباعشده
در کبــد و ازبینبردن آنها مورد اســتفاده
قرارگیرد.به گزارش ایسنا  ،محققان این دارو
را روی  1200بیمار بهطور مســاوی آزمایش کردنــد 600،فرد که از داروی
ن ترتیب
قهوه سبز استفاده کردند و در بقیه از دارونما استفاده شده بود.ب ه ای 
ل از صرف صبحانه (بهصورت
که عصاره تهیهشده از قهوه سبز ،نی م ساعت قب 
ی که از عصاره قهوه
س از گذشت سه ماه افراد 
چای) به آنها خورانده شده و پ 
سبز استفاده کرده بودند مقدار بسیار زیادی از چربیهای موجود در کبد را از
دستداده و نیز فشارخون و قندخون آنان نیز مورد آزمایش قرارگ رفت که
بســیار مناسب بود .همچنین این ماده باعث تنظیم فشارخون و قندخون در
بدن آنها شد و نیز باعث ازبینبردن اکسیدان های بدن آنها شد ولی در افرادی
که فقط از دارونما استفاده کرده بودند هیچ تغییری ایجاد نشده بود.محققان
میگویند :این موارد همگی حاکی از آن است که کافئین موجود در قهوه سبز
باعث بهبود بخشــیدن به سلول های بدن شده و کمک خوبی در به حرکت
انداختن سلولهای ماهیچهای بدن کرده و تأثیر بسزایی در کند کردن سلول
های چربی در کبد دارا اســت.آنها توصیه میکنند که قهوه سبز را بهصورت
ش از صبحانه مصرف نمود تا برای پایینآوردن چربی بدن
نوشیدنی چای پی 
اثر کرده و با این کار بتوان به بهبود متابولیسم بدن کمک کرد و هم به وزن
ایدهآل دســت یافت.به گفته محققان ،قهوه سبز متابولیسم بدن را از طریق
اسیدگلوکورونیک تحریک میکند و این ماده همزمان با تحریک کبد ،برای
چربیســوزی از آزادشدن گلوکز در جریان خون جلوگیری بهعمل میآورد.
این موارد باعث میشود تا افراد بتوانند بدون تغییر در رژیم غذایی روزان ه خود
ن ترتیب گلوکورونیک اسید ذخیره چربی بدن کاهش یابد و
الغر شوند و ب ه ای 
چربی اشباعشده در کبد کاهش یافته و سوختوساز بدن بهبود یابد.محققان
میگویند :باید متذکر شد که قهوه سبز بهت ر از چایسبز و انگور دارای خواص
آنتیاکسیدان است و در حفظ قندخون در شرایط سالم و فشارخون به بهبود
عملکرد قلب وعروق کمک میکند .این موارد همگی در قهوه ســبز موجود
است ،نه در قهوه تفتداده شده (قهوه قهوهای) و نباید این قهوه ب ه مدت زیاد
در انبارها نگهداری شود ،چون خواص خود را به مرور از دست میدهد.

ثباتی بکنند ممکن است از زمین خوردن بترسند و انجام کارهایشان را متوقف
کنند .این تیم تحقیقاتی بررســی کرد که آیا شرکت در فعالیت های ورزشی
مانند شنا و ایروبیک می تواند نشانه های بیماری افراد مبتال به پارکینسون را
کم کند یا خیر.او در این باره بیان کرد« :چیزی که ما به آن دست یافتیم فقط
درباره ورزش کردن نبود بلکه شامل فعالیت های روزمره ای می شد که عالئم
این بیماری را کنترل می کرد .نشستن در یک جا برای هر شخصی مضر است
اما ضرر این گونه کم تحرکی ها برای بیماران مبتال به پارکینسون بسیار بیشتر
اســت ».محققان برای انجام این تحقیق در طول چهار هفته به بررسی رابطه

صورت استنشاقي مصرف مي شود  ،مخصوص درمان آسم مي باشند و در مواردي
كه عالیم بيماري شديد باشد و داروهاي استنشاقي جواب ندهد بايد از داروهاي
خوراكي و داروهاي تزريقي استفاده كرد.
وی در ادامه گفت  :بيماري آســم در برخی موارد با حمالت همراه است كه به
آن «حمالت آسم» گفته مي شــود كه در مواقعی است که شدت بيماري زياد
مي شــود و امكان دارد كه بيمار تنفس اش قطع شود  .در اين مواقع حتما بايد
بيماردراورژانس بيمارستان تحت نظر قرار بگيرد و یا بستري باشد كه درمان هاي
تزريقي و ...انجام شود.
سهراب پور ادامه داد  :در مورد پيش آگهي بيماري آسم معموال مرگ و مير ناشي
از اين بيماري بسيار كم و زير  2درصد مي باشد اما آسم بيماري است كه فرد را
اذيت مي كند و كساني كه دچار اين بيماري هستند محدوديت هايي دارند ،از نظر
فعاليت و كار  ،به طور كلي اختالالتي در زندگي روزمره افراد ايجاد مي كند  ،ولي
اگر مراحل درمان به خوبي طی شود  ،معموال عاليم بيماري تحت كنترل در مي
آيد  .به طور كلي بايد گفت که بيماري آسم  ،ريشه كن شدني  ،نيست ولي كنترل
شدني است و بيمارانی كه دچار آسم هستند بايد هميشه تحت نظر پزشك باشند
و هر ماه و يا دو ماه يكبار به پزشك متخصص خود مراجعه كنند و دستورالعمل
ها را به درستي انجام دهند.
این فوق تخصص بيماري هاي ريوي گفت  :بهترين راهکار براي افرادی كه به
بيماري آسم مبتال هستند در فصل پاییز اين است كه از واكسن هايي كه براي
بيماري آنفوالنزا تزريق مي شود  ،استفاده كنند زیرا از بروز حمالت آسم جلوگيري
مي كند  .با شروع فصل پاییز یکی از عوامل تشديد كننده بیماری آسم بادهاي
پاييزي و برگ ريزان درختان اســت و روزهايي كه درصد آلودگي هوا باال است
بيماران آسمي كه بيماري شان شديد است بهتر است از خانه خارج نشوند و يا
اگر خارج مي شوند از ماسك هاي محافظي استفاده كنند كه انواع مختلفي دارد و
ذرات گرد و غبار را به خود جذب مي كند که بهترین نوع آن  ،ماكس هاي فيلتر
دار هستند که از ماسك هاي ديگر ذرات گرد وغبار را به خود جذب مي كند .
وي در پایان با بيان اينكه متاسفانه برخي باورهاي غلط در مورد درمان آسم در
بين مردم متداول است  ،گفت :حرف هاي عاميانه در مورد درمان بيماري ها به
صورت كلي در ميان مردم وجود دارد .به طور مثال در مورد بيماري آسم برخي
بیماران مي گويند خوردن گوشت جوجه تيغي اين بيماري را درمان مي كند و
در بيابان ها به دنبال جوجه تيغي براي درمان بیماری خود مي گردند و برخي به
خون خرگوش براي درمان اعتقاد دارند  ،كه اين حرف ها به هيچ عنوان صحت
و مبناي علمي ندارد ،توصیه مي كنم افراد وقتي اين بيمار مي شــود به پزشك
متخصص مراجعه و به توصيه هاي آن عمل كنند و به حرف افرادي كه اطالعات
كافي ندارند ،به هيچ وجه عمل نكنند.

میان مدت زمان فعالیت های ورزشی و غیر ورزشی و شدت عالئم بیماری 48
بیمار مبتال به پارکینسون پرداختند .محققان برای اندازه گیری میزان دوپامین
موجود در مغز این بیماران از تصویربرداری  PETاســتفاده کردند .همچنین
برای کســب اطالعات درباره میزان فعالیت فیزیکی این بیماران از پرسشنامه
هایی استفاده نمودند.در پایان این فرآیند آنها به این نتیجه رسیدند که فعالیت
های بدنی غیر ورزشی با کاهش عالئم بیماری پارکینسون در ارتباط است .اگر
چه کمبود دوپامین مهمترین عامل بیماری پارکینسون محسوب می شود اما
محققان با انجام این تحقیق به این نتیجه رسیدند که فعالیت های غیر ورزشی
می تواند مهارت های حرکتی بیماران پارکینسون را حفظ کند و این نتیجه به
شدت بیماری پارکینسون مرتبط نیست.
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