ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن؛ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺮﭼـﺮب ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺟﻨﯿـﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺎدری ﮐﻪ دارای رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب
اﺳﺖ دارای ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬای
ﭘﺮﭼﺮب در ﻃﻮل ﺑﺎرداری از ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در اﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
»دوﻣﻨﯿﮑﻮ ﭘﺮاﺗﯿﮑـــــﻮ« ،ﭘـــــﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷـــــﺪ از ﺑﻨﯿـــــﺎد
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺳﮑﺎت رﯾﭽﺎردز آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ  ۶۵ﺳﺎل
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد،

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ژﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺎدر و ﺧﻄﺮ
اﺑﺘﻼء ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮشﻫﺎی ﻣﺎدر در
ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﺷﺄن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮشﻫﺎی ﺑﺎردار از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎرداری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ،ﻣﺎدران ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﺳﻦ  ۱۱ﻣﺎﻫﮕﯽ ،ﻧﻮزاد در ﻣﻌﺮض ﺗﺴﺖﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮ ﭘﺮاﺗﯿﮑﻮ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دارای
ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎردری ﺷﺄن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮزادان داﺷﺘﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب ﻣﺎدر در زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران دارای رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻨﺎﭘﺲﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻮرونﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘـﺎن اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽ
دﻫﻨـﺪ؛ ﻣﻀـﺮات ﻣﺼـﺮف ﭼﯿﭙـﺲ ﺳـﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ در دوره ﺑﺎرداری
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭼﯿﭙﺲ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و روﻏﻦ
ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎرداری و رﺷﺪ
ﺑﺪ ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی
دﻫﺪ ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه و ﺑﺎ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﭙﺲ و روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوی
اُﻣﮕﺎ ،۶ﺑﺨﺼﻮص اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻟﺘﻬﺎب
اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

»دﯾﻦ اﺳﮑﻠﯽ« ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﯾﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﻮزاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺼﺮف
روزاﻧﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.

اﺳﯿﺪ

ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ

ﺳﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ

ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﻮش ﻫﺎی ﻣﺎدری
ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎن ﻣﻤﻠﻮ از اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ﺑﻮد ،ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روی داده
ﺑﻮد :ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮐﺒﺪﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻏﻠﻈﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض رﺣﻢ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﺷﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن در ﺳﻦ ﺑﺎرداری
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻮش ﻫﺎی ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان ﻧﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.

ـﯽ
ـﺎن ﻣـ
ـﺎ ﻧﺸـ
ـﺶ ﻫـ
ـﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫـ
ﻧﺘـ
دﻫﺪ؛ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺮب در ﺑﺎرداری

و ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼی ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﻢ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﺎﻫﯽ
ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوﺗﺎﻣﭙﺘﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﻟﻤﻮن در ﺑﺎرداری« ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن از ﻫﻔﺘﻪ ۱۹
ﺑﺎرداری دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن دادﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﻟﺮژی ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻦ  ۶ﻣﺎﻫﮕﯽ و ﺳﭙﺲ در
ﺳﻦ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدران
ﺷﺎن در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮐﺎﻟﺪر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
آﻟﺮژی ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ در ﺳﻦ  ۲.۵ﺳﺎﻟﮕﯽ،
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﺎﻟﺪر در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﯾﺎ ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی راﯾﺞ ﻧﻈﯿﺮ
آﻟﺮژی ﻫﺎ ،ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﯾﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

