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تـنـاول التوت الـبري  
 يقلل من اإلصابة بالتهابات المسالك البولية

منشورة  صحفية  تقارير  وفق  أمريكيون  باحثون  أكد   
في  املوجودة  الكيميائية  املواد  أن  اإلنترنت   شبة  على 

التوت البري متنع البكتيريا املسببة اللتهاب   
املسالك البولية من االلتصاق بخاليانا.

يذكر أن الهنود احلمر سكان أميركا األصليني استخدموا 
التوت البري لعالج أمراض الكلى واملثانة منذ مئات السنني.
معهد  من  الباحثون  أجراها  مخبرية  جتارب  وخلصت 
«وورشستر» في ماساشوستس، إلى أن املواد الكيميائية 
في عصير التوت البري ومشتقاته  مثل مضادات األكسدة 
وإن  اخلاليا  عطب  تكافح  «البوليفينوالت» وأنثيوسيانني 
كميات صغيرة من هذه الكيماويات النباتية جتد طريقها 
توجه  إلى خاليانا، ثم  البري  كالتوت  النباتية  األغذية  من 
املركبات  فهذه  االلتهابية،  استجاباتها  خلفض  اخلاليا 
قدرة  من  تخفف  حيث  أساسا  االلتهابات  تكافح 
الـ«إي كولي»E.Coli املسببة لاللتهابات على  باكتيريا 

االلتصاق بالسطوح.
والحظ معدو الدراسة أنه مبجرد التوقف عن تناول التوت 

البري تستعيد البكتيريا قدرتها على االلتصاق باخلاليا.
واملعلوم أن األوكسجني -وهو مادة احلياة- يفتت األنسجة 
األكسدة  فمضادات  الشيخوخة، لذلك  احليوية، بعملية 
اجلسم، ولهذا  أكسدة  تبطئ  أو  متنع  التي  املركبات  هي 

فإنها أيضا مضادات للشيخوخة.
و عليه فإن تطوير وسائل لكشف وقياس املركبات املكونة 
للفواكه واخلضروات يعد أمرا في غاية األهمية، نظرا ألن 
األشخاص الذين يكثرون أكل اخلضراوات والفاكهة أفضل 
صحة، لكن ليس واضحا بعد كيفية عمل هذه املركبات 

وأيها أكثر فائدة.

زيت السمك  
 وفوائده الصحية

املراكز  أحد  في  أجريت  حديثة  علمية  دراسة  توصلت 
أن  إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  البحثية  العلمية 
اوميغا 3- تساعد  مادة  السمك، وبالتحديد  زيت  تناول 
على تقليص املنطقة املصابة بالتلف في املخ. وفي دراسة 
بالسكتة  أصيبت  اجلرذان  من   مجموعة  على  أجريت 
السلوك  تتعافى بشكل سريع في  أنها  الدماغية، فتبني 
العصبي، حيث إن اوميغا – 3 مت إعطي لهذه اجلرذان بعد 
إجراء العملية اجلراحية، وبناءً على تلك  3-5 ساعات من 
النتائج العلمية القيمة فإن إعطاء هذه املادة (اوميغا3-) 
للسكتة  الطبي  العالج  في  الفعال  األثر  له  سيكون 
تنجم  قد  التي  السلبية  املضاعفات  وجتنب  الدماغية 

بعد إجراء تلك األنواع من العمليات اجلراحية.
وبخاصة  السمك،  زيت  في  املوجودة  اوميغا3-  مادة  إن 
بدورها  بعيد  زمن  منذ  عرفت  والتونا  السلمون  أسماك 
أو  القلبية  باألزمات  اإلصابة  خطر  تقليل  في  الفعال 
الدم  الدهون في  املنتظمة للقلب، وتخفيض  احلركة غير 
وخاصة الكولسترول وغيرها من الفوائد الصحية األخرى 
ً أو ما زالت قيد البحث العلمي على حد  التي أثبتت علميا
على  العلمية  النتائج  إليه  توصلت  ما  سواء، وبناءً على 
هذه املادة فإن النظام الغذائي املتبع لدى كثير من الناس 
من  اإلكثار  اوميغا3-؛ أي  مادة  توفر  فيه  يراعى  أن  يجب 
تناول املأكوالت البحرية حتى يتم حتقيق الفوائد الصحية 
تأثير  املرجوة من مادة اوميغا3- والتي ثبت أن تناولها له 
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