
 سوزاندن كالري با فلفل قرمز

-تواند موجب سوزاندن كالـري مصرف فلفل قرمز مي
 .هاي ناخواسته مواد غذايي شود

، Purdueبنا بر تحقيقات انجام شده در دانشگاه   
تواند منجر استفاده از فلفل قرمز در طوالني مدت مي

در حقيقت كـاپسـايسـيـن     .  به كاهش وزن بدن شود
موجود در فلفل قرمز با تحريك ترشـح آدرنـالـيـن،       
متابوليسم بدن را افزايش داده و از اين رو مـوجـب     

   . سوزاندن كالري خواهد شد
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:در اين شماره  

 * تورين و سرطان

جوانه گياه بامبو   * 

كالري و فلفل     * 

....كم خوابي و     * 

90خرداد  29  
R&D خبرنامه علمي واحد 

باشـنـد   هايي ميهاي گياه بامبو منبعي سرشار از ريزمغذيجوانه
كه در پيشگيري از سرطان، كاهش وزن، بهبود عملكرد سيستـم  
گوارش و همچنين پائين آوردن كلسترول خون نـقـش قـابـل         

 . كنندتوجهي ايفا مي
هاي هاي محققان دانشگاه پنجاب هندوستان، جوانهبنا بر بررسي

نورسته گياه بامبو عالوه بر داشتن طعمي دلپذير، حاوي مـيـزان   
. نسبتا بااليي پروتئين، كربوهيدرات، مواد معدني و فيبر هستنـد 

ها به نسبت پائين از سوي ديگر، درصد چربي و قند در اين جوانه
توان به هاي اين تيم تحقيقاتي مياز ديگر نتايج پژوهش.  باشدمي

اي منحـصـر   اين نكته اشاره نمود كه بامبو به دليل خواص تغذيه
غذاي سالمتي بـخـش    5به فرد خود جزء 

رود، بـه  مطرح در سراسر دنيا به شمار مي
ميليـون تـن      2طوري كه ساالنه بيش از 

 . رسدجوانه اين گياه به مصرف غذايي مي
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 خواص شگفت انگيز جوانه گياه بامبو 

ساعت در شبانه     6افرادي كه كمتر از 
خوابند، از نظر ذهني در حدود  روز مي

سال پيرتر از ساير همـساالن خـود       7
 . خواهند بود

ــايج بررســي   ــژوهش  نت ــاي پ ــران ه گ
دانشكده پزشكي لندن، حـاكي از آن بـود كـه مـيزان خـواب                
تاثيرات مستقيمي بر سالمت ذهني افـراد خواهـد داشـت؛ بـه           

هاي تواند توانايي طوري كه كمبود خواب در طول شبانه روز مي
مربوط به استدالل، حافظه و سليسي آوايـي گفتـاري را تحـت         

 .دهدتاثير قرار 
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....كم خوابي و   

اسيد آمينه تورين كه به عنوان    
ــلي    ــي از اص ــزاي   يك ــرين اج ت

-زا مطرح مي  هاي انرژي نوشابه
باشد، ميتواند منجر به كاهـش     
مــيزان آكريالميــد موجــود در     

 .مواد غذايي گردد
زاست هنگامي تشكيل   آكريالميد كه تركيبي سرطان 

شود كه اسيد آمينه آسپارژين با گلوكـز واكنـش      مي
هاي بسيار باال در هنگام    اين واكنش در حرارت.  دهد

گـيرد و بـه     پختن و فرآيندهاي حرارتي صورت مـي      
ــس      ــادي در چيپ ــيزان زي ــني،     م ــيب زمي ــاي س ه

اي و همينطور نان    بيسكوئيت، كلوچه، غالت صبحانه
تحقيقات در دانشگاه كشاورزي چيـن  .   شودديده مي

نشان داد كه تـورين بـه عنـوان يكـي از مـشتقات                
تواند با گلوكز واكنش داده و توليد اين  سيستئين مي
 .درصد كاهش دهد 72زا را به ميزان تركيب سرطان
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اسيد آمينه تورين و سرطان   

 متين يحيوي 
 محدثه افشار
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