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მონაცემთა ბაზის შექმნაზე,
100 მლრდ ადამიანის ფოტოსურათი იქნება დაცაული. აღნიშნული

სისტემა დედამიწაზე პრაქტიკულად ნებისმიერი ადამაიანის სახის
იდენტიფიცირებას
ავტორები.

შეძლებს,

–

აცხადებენ

ამბიციური

პროექტის

როგორც The Washington Post –ი იუწყება, სურათების შეგროვება
ციფრული ღია წაყაროებიდან იგეგმება. ბოლო მონაცემებით,
დღესდღეობით

მსოფლიოში 7,9 მილიარდამდე ადამიანი ცხოვრობს.

Clearview AI–მა ინვესტორთა მოსაზიდად პრეზენტაცია გამართა და
აღნიშნა, რომ 10 მილიარდამდე ფოტოსურათს
უკვე ფლობს, ხოლო
ყოველთვიურად ბაზას 1,5 მილიარდი ფოტოსურათი დაემატება. კომპანია
ინვესტორებისგან $50 მილიონის დაბანდებას მოელის. ცნობილია,
რომ Facebook, Google, Twitter და YouTube –მა უკვე მოითხოვეს
Clearview AI–სგან ფოტომასალის შეგროვების შეწყვეტა, რაზეც
კომპანიაში უარი განაცხადეს და აღნიშნეს, რომ ეს უფლება დაცულია
აშშ–ს კონსტიტუციის პირველი შესწორებით. მეტიც, კომპანია
ბიზნეს–მოდელის გაფათოვებას გეგმავს, რისთვისაცა ახალ
ტექნოლოგიებს სწავლსბს: პიროვნების იდენტიფიცირება სიარულის
მანერის მიხედვით, ფოტოსურათით ადგილმდებარეობის დადგენა, თითის
ანაბეჭდის დისტანციური სკანირება და სხვა.
Clearview AI–ში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, დართავენ თუ არა სისტემით
სარგებლობის ნებას არასამთავრობო ორგანზაციებს და კერძო
კომპანიებს. დღეისთვის სერვისით სარგებლობენ მხოლოდ სამთავრობო

სტრუქტურები. ასე,
2021 წლის 6 იანვარს ვაშინგტონში
კაპიტოლიუმის შტურმის მონაწილეთა იდენტიფიცირება Clearview AI–ს
სერვისით განხორციელდა. კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ მათ მიერ
შექმნილი ტექნოლოგიები საშიშ დამნაშავეების დაჭერას შეუწყობს
ხელს და ზოგადად წაადგება საზოგადოებას.
პოზიტიური განწყობის მიუხედავად Clearview AI–ს წინააღმდეგ კერძო
კომპანიების სახელით სასამართლოში მარავალი საჩივარია შეტანილი.
თუმცა გაჩნდა ინფორმაცია, რომ Airbnb, Lyft და Uber ახალი
სერვისით დაინტერესდნენ, რადგან მრავალი დანაშაული მათი
პლატფორმების გამოყენებით ხდება.

თმის საღებავი და ქიმიური
გასწორება საშვილოსნოს კიბოს
იწვევს – ახალი კვლევა
საშვილოსნოს
კიბოების
იშვიათი და აგრესიული
ტიპის შემთხვევები აშშში სწრაფად იზრდება,
განსაკუთრებით
ახალგაზრდებში;
ახალი
კვლევის მიხედვით, ამის
ნაწილობრივი
მიზეზი
შეიძლება თმის ქიმიური
გასწორება იყოს.

აშშ-ის გარემოს ჯანმრთელობის მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის
(NIEHS) მკვლევრები თითქმის 11 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ 33
947 ზრდასრულ ადამიანს, რომლებსაც კვლევაში ჩართვისას საშვილოსნო
ჰქონდათ. ამ პერიოდში გამოვლინდა საშვილოსნოს კიბოს 378
შემთხვევა.მათ, ვისაც კვლევის დაწყებამდე წინა 12 თვეში ოთხზე
მეტჯერ ჰქონდათ გამოყენებული თმის ქიმიური გასწორების პროდუქტი,
155-ჯერ მაღალი ჰქონდა მოგვიანებით საშვილოსნოს კიბოს დიაგნოზის
შანსი, ვიდრე მათ, ვისაც არასოდეს ჰქონდა თმის ქიმიური
გასწორების პროდუქტი გამოყენებული.
შედარებისათვის, მათ, ვისაც არასოდეს გამოუყენებია თმის ქიმიური
გასწორების პროდუქტი, საშვილოსნოს კიბოს დიაგნოზის დასმის 1,64პროცენტიანი შანსი უნდა ჰქონოდათ 70-ე დაბადების დღემდე. ეს
რიცხვი 4,05 პროცენტამდე იზრდება მათში, ვინც ხშირად ისწორებს
თმას ქიმიურად — მაინც მცირე, მაგრამ აშკარად მაღალი რისკი.
ამავე დროს, საშვილოსნოს კიბოსთან დაკავშირებული არ აღმოჩნდა
თმის საღებავი.
„ასეთი შედეგები თმის გასწორების პროდუქტებისა და საშვილოსნოს
კიბოს შორის კავშირის პირველი ეპიდემიოლოგიური მტკიცებულებაა“,
— წერენ NIEHS-ის მკვლევრები.
ასეთი შემაშფოთებელი შედეგები მხოლოდ უახლესია ბოლოდროინდელ
კვლევათა შორის, რომლებიც ენდოკრინული სისტემის დამაზიანებელ ამ
ფართოდ გამოყენებულ ქიმიურ საშუალებებს ეხება; კერძოდ
ინფორმაციულ ქიმიურ ნივთიერებებს ჩვენს სხეულში, რომლებიც
ჰორმონებს მათ სამიზნე ორგანოებთან აკავშირებს.
ჭარბი ოდენობით ისეთ ჰორმონებს, როგორებიც არის ესტროგენი და
პროგესტერონი, საშვილოსნოს კიბოსთან წარსულშიც აკავშირებდნენ; ამ
ბუნებრივ ჰორმონთა მიბაძვა და მათი რეცეპტორების შებოჭვა თმის
მრავალ პროდუქტსაც შეუძლია.
2018
წელს,
შემოწმებისას,
მკვლევრებმა
თმის
18
პროდუქტში აღმოაჩინეს ენდოკრინული სისტემის დამაზიანებელი
ქიმიური ნივთიერებები. გარდა ამისა, გამოვლენილ ქიმიურ
ნივთიერებათა 84 პროცენტი პროდუქტის ეტიკეტებზე დატანილი არ იყო;
11 პროდუქტი შეიცავდა ისეთ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც
აკრძალული იყო ევროკავშირში ან რეგულირდებოდა კალიფორნიის

კანონმდებლობით.
ამჟამად, აშშ-ში ფედერალური რეგულაციები ესტროგენის რეცეპტორზე
აქტივობის შემოწმებას მხოლოდ მაშინ მოითხოვს, როდესაც საქმე
ეხება პესტიციდებს და სასმელი წყლის დამაბინძურებლებს. თმის
პროდუქტები ამ რეგულაციათა მიღმაა და შეიძლება, სერიოზულადაც
აზიანებდეს საზოგადოებრივ ჯანდაცვას.
2019 წელს, აშშ-ის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის (NIH) მიერ
დაფინანსებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ თმის საღებავები და
ქიმიური გასწორების საშუალებები დაკავშირებულია ძუძუს კიბოს
მაღალ რისკთან, განსაკუთრებით შავკანიან ქალებში, რომლებიც ამ
საშუალებებს უფრო ხშირად იყენებენ.
2021 წელს ჩატარებულმა კვლევამ კი დაადგინა, რომ თმის საღებავები
და ქიმიური გასწორების საშუალებები ასევე დაკავშირებულია
საკვერცხის კიბოს მაღალ რისკთან.
ამჯერად, ამ სიას საშვილოსნოს კიბოც დაემატა. ამ ტიპის კიბოზე
ჩატარებულმა კვლევამ ვერ გამოავლინა სხვაობა რასობრივ და ეთნიკურ
ჯგუფებს შორის, მაგრამ როგორც ავტორები შენიშნავენ, ამის მიზეზი
ის არის, რომ შავკანიანი ქალები თმის გასასწორებელ პროდუქტებს
ახალგაზრდა ასაკში უფრო მაღალი მაჩვენებლით და მაღალი
კონცენტრაციით იყენებენ და შესაბამისად, საშიშროება შეიძლება
უფრო დიდი იყოს. ერთი კვლევის მიხედვით, აფროამერიკელ ქალთა 89
პროცენტი იყენებს თმის ქიმიურ მომადუნებლებსა და გასასწორებლებს.
აშშ-ის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის (NIH) მკვლევრები ჯერ
კიდევ არკვევენ, თმის პროდუქტებში შემავალმა რომელმა ქიმიურმა
ნივთიერებებმა შეიძლება ახსნას მათთან დაკავშირებული
კანცეროგენური ეფექტები, მაგრამ მთავარი ეჭვმიტანილები არიან
პარაბენები, ფთალატები და ფორმალდეჰიდები.
ადამიანის თავის ქალის კანი (სკალპი) ასევე ადვილად შთანთქავს იმ
ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც შეიძლება კანის სქელმა ზონებმა
ვერ შეიწოვოს; ასევე ვერ შეიწოვოს თმის ნაკლები ფოლიკულების
მქონე ზონებმა, მაგალითად, ხელის მტევნებმა ან მუცელმა. ამას
გარდა, თმის უთო და ფენით გაშრობა შეიძლება თერმულად შლიდეს თმის
ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც შეიძლება პოტენციურად უფრო სახიფათო

ეფექტებს იწვევდეს.
„ქალებში დავაკვირდით ძლიერ კავშირს თმის გასასწორებლების
გამოყენებასა და დაბალ ფიზიკურ აქტივობას შორის“, — წერენ
მკვლევრები.
მათი განცხადებით, იმის გამო, რომ ფიზიკური აქტივობა
დაკავშირებულია სქესობრივი სტეროიდული ჰორმონების შემცირებასთან
და ქრონიკულ ანთებათა კლებასთან, მაღალი ფიზიკური აქტივობის
მქონე ქალები შეიძლება ნაკლებად იყვნენ მოწყვლადნი საშვილოსნოს
კიბოს სხვა რისკფაქტორებისადმი. თუმცა, მკვლევრები იქვე
შენიშნავენ, რომ უფრო მეტი კვლევაა საჭირო ფიზიკურ აქტივობას,
თმის პროდუქტების გამოყენებასა და საშვილოსნოს კიბოს შორის
ურთიერთკავშირის უკეთ დასადგენად.
კვლევა Journal of the National Cancer Institute-ში
გამოქვეყნდა.
მომზადებულია ScienceAlert-ის მიხედვით.
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ცხოვრობდა მაშინ ოკეანეში და რამდენ ხანს.
ტექნიკურ სახელწოდებად დანალექოვან დნმ-ს seda-დნმ ეწოდება და
სავარაუდოდ, ახლად აღმოჩენილი ნიმუშები დიდად გამოსადეგი იქნება
იმის გასარკვევად, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს კლიმატის
ცვლილებამ მომავალში ანტარქტიდაზე.
„ეს გახლავთ უძველესი ავთენტური საზღვაო seda-დნმ“, — ამბობს
ავსტრალიის ტასმანიის უნივერსიტეტის საზღვაო ეკოლოგი ლინდა
ამბერხტი.
seda-დნმ მრავალ სხვადასხვა წყლიან გარემოში გვხვდება, მათ შორის
სახმელეთო მღვიმეებსა და სუბარქტიკულ გაყინულ ნიადაგებში;
მღვიმეებში 400 000 წლის წინანდელი ასეთი დნმ-ია აღმოჩენილი,
გაყინულ ნიადაგებში კი 650 000 წლის წინანდელი.
დაბალი ტემპერატურის, ჟანგბადის დაბალი შემცველობისა და
ულტრაიისფერი რადიაციის ნაკლებობის გამო, პოლარული წყლიანი
გარემო, როგორიც არის სკოშის ზღვა, seda-დნმ კარგად ინახება და
უბრალოდ, აღმოჩენას ელოდება.
დნმ 2019 წელს, ოკეანის ფსკერიდან ამოიღეს და მას შემდეგ,
ჩაუტარდა ყოველმხრივი შემოწმება დაბინძურების გამოსარიცხად, რათა
დაზუსტებულიყო, რომ მისი ასაკი სწორია და ახალი არ არის.
სხვა რამეებს შორის, ჯგუფმა აღმოაჩინა 450 000 წლის წინანდელი
დიატომეები (ერთუჯრედიანი კაჟოვანი წყალმცენარე), რაც ასევე
გვეხმარება იმის გარკვევაში, თუ როგორ განვითარდა მსოფლიოს ეს
ნაწილი დროთა განმავლობაში.

მკვლევართა ჯგუფმა დიატომეას სიუხვე თბილ პერიოდებს დაუკავშირა,
როგორიც სკოშის ზღვა ბოლოს დაახლოებით 14 500 წლის წინ იყო. ამან
კი ანტარქტიდის რეგიონში გამოიწვია ზოგადად საზღვაო სიცოცხლის
აქტივობათა ზრდა.
„საინტერესო
დაკავშირებულია
და ბუნებრივი
დაკარგვასთან“,
გეოლოგი მიხაელ

და
მნიშვნელოვანი
ცვლილებაა,
რომელიც
ზღვის დონის მსოფლიო მასშტაბის, სწრაფ აწევასთან
დათბობის გამო ანტარქტიდის ყინულის მასიური
— ამბობს გერმანიის ქალაქ ბონის უნივერსიტეტის
ვებერი.

უახლესი კვლევა წარმოადგენს იმის მტკიცებულებას, რომ seda-დნმ-ს
მეთოდი შეიძლება გამოსადეგი იყოს ასობით ათასი წლის წინანდელი
ეკოსისტემების რეკონსტრუქციისთვის, რაც სრულიად ახალი დონის
ცნობებს მოგვცემს ოკეანის ცვლილების შესახებ. მეცნიერები სულ
უფრო აუმჯობესებენ უძველესი დნმ-ების ამოღებისა და გასუფთავების
მეთოდებს.
წარსულის კლიმატური ცვლილებებისა და მათ საპასუხოდ ოკეანის
ეკოსისტემების რეაგირების შესწავლა უფრო ზუსტი მოდელების
საწინდარია, რათა უკეთ შევძლოთ იმის პროგნოზირება, რა შეიძლება
მოხდეს მომავალში სამხრეთ პოლუსის გარშემო.
„ანტარქტიდა დედამიწაზე მიმდინარე კლიმატის ცვლილებისადმი ერთერთი ყველაზე მგრძნობიარე რეგიონია; გარემოში მიმდინარე
ცვლილებებისადმი პოლარული საზღვაო ეკოსისტემის წარსულ და
ამჟამინდელ რეაგირებათა შესწავლა გადაუდებელი საკითხია“, —
წერენ მკვლევრები პუბლიკაციაში.
კვლევა Nature Communications-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია uni-bonn.de-სა და ScienceAlert-ის მიხედვით
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მსოფლიოში პირველი ატომური
ბომბის ცდისას, „შეუძლებელი“
კვაზიკრისტალი წარმოიქმნა
1945 წლის 16 ივლისს, დილის 5:29
საათზე, ნიუ-მექსიკოს შტატში,
ისტორიის
უმნიშვნელოვანესი
მოვლენა მოხდა.

განთიადის სიმშვიდე აშშ-ის არმიის მიერ პლუტონიუმის ასაფეთქებელი
მოწყობილობის, სახელად „გაჯეტის“ აფეთქებამ დაარღვია — ეს
გახლდათ ბირთვული ბომბის პირველი გამოცდა, რომელსაც „ტრინიტი“
უწოდეს. ამ მომენტმა საომარი მოქმედებები სამუდამოდ შეცვალა.
გამოყოფილმა ენერგიამ, რაც 21 ტონა ტროტილის ექვივალენტი იყო,
ააორთქლა 30 მეტრის სიმაღლის საცდელი კოშკი და სპილენძის
მავთულები, რომლებიც მას ჩამწერ აღჭურვილობასთან აკავშირებდა.
წარმოქმნილმა ცეცხლოვანმა ბურთმა კოშკი და ასფალტი ქვეშ არსებულ
ასფალტს და უდაბნოს ქვიშას შეურწყა და წარმოიქმნა ახალი
მინერალი, სახელად ტრინიტიტი. ათწლეულების შემდეგ, მეცნიერებმა
ტრინიტიტის ნატეხში დამალული საიდუმლო აღმოაჩინეს — მატერიის
იშვიათი ფორმა, რომელსაც კვაზიკრისტალს უწოდებენ და როგორც ერთ
დროს მიიჩნეოდა, მისი არსებობა შეუძლებელი უნდა ყოფილიყო.
„კვაზიკრისტალები ექსტრემალურ გარემო პირობებში წარმოიქმნება და
დედამიწაზე იშვიათად არსებობს. მათთვის საჭიროა ტრავმატული
მოვლენები ექსტრემალური შოკით, ტემპერატურითა და წნევით. ასეთ
რამეს კი ხშირად ვერ ვხედავთ, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ისეთ
დრამატულს, როგორიც არის ბირთვული აფეთქება“, — ამბობს ლოსალამოსის ეროვნული ლაბორატორიის გეოფიზიკოსი ტერი უოლასი.

კრისტალთა უმეტესობა, უბრალო სუფრის მარილით დაწყებული, ყველაზე
მტკიცე ალმასებით დამთავრებული, ერთსა და იმავე წესს ემორჩილება:
მათი ატომები განლაგებულია ბადის სტრუქტურით, რომელიც
სამგანზომილებიან სივრცეში მეორდება. კვაზიკრისტალები ამ წესს
არღვევს — აქვთ მახასიათებელი, რომელშიც მათი ატომები ისეა
ჩაწყობილი, რომ არ მეორდება.
როდესაც კონცეპტი სამეცნიერო წრეებში 1984 წელს პირველად
გამოჩნდა, მიიჩნიეს, რომ ეს შეუძლებელი იყო: კრისტალები ან
მოწესრიგებულად მიაჩნდათ, ან მოუწესრიგებლად, მათ შორის კი
არაფერი სხვა არ უნდა ყოფილიყო. თუმცა, შემდეგ ისინი აღმოაჩინეს
— შექმნეს როგორც ლაბორატორიის გარემოში, ასევე იპოვეს
ბუნებაშიც, კონკრეტულად მეტეორიტებში, სადაც ისინი ჰიპერჩქარი
დარტყმების მსგავსი მოვლენების თერმოდინამიკური შოკის შედეგად
არის წარმოქმნილი.
ვინაიდან იცოდნენ, რომ კვაზიკრისტალთა წარმოსაქმნელად ასეთი
ექსტრემალური გარემო პირობების საჭირო, ფლორენციის უნივერსიტეტის
მკვლევართა ჯგუფმა გეოლოგ ლუკა ბინდის ხელმძღვანელობით,
ტრინიტიტის დეტალურად შესწავლა გადაწყვიტა.

მიუხედავად იმისა, რომ იშვიათობას წარმოადგენს, უკვე საკმარისი
კვაზიკრისტალები გვაქვს ნანახი, რათა ვიცოდეთ, რომ მათში ხშირად
არის ჩართული ლითონები; ამიტომ, ჯგუფმა მინერალის გაცილებით
იშვიათი ფორმის კვლევა გადაწყვიტა — წითელი ტრინიტიტის, რომელმაც
ეს ფერი სპილენძის მავთულების აორთქლების შედეგად მიიღო.
ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორებიც არის ელექტრონული
მიკროსკოპით სკანირება და რენტგენული დიფრაქცია, მათ წითელი
ტრინიტის ექვსი პატარა ნატეხი შეისწავლეს. საბოლოოდ, მათ მიიღეს
ხუთმაგი ბრუნვადი სიმეტრიის მინიშნება ერთ-ერთ ნიმუშში —
სილიციუმის, სპილენძის, კალციუმისა და რკინის ციცქნა, 20-გვერდა

კრისტალში, რაც შეუძლებელი უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივ
კრისტალებში; ეს გახლდათ ბირთვული იარაღის გამოცდის მოულოდნელი
შედეგი.
„ეს კვაზიკრისტალი უბადლოა თავისი კომპლექსურობით, მაგრამ ჯერ
არავის შეუძლია იმის თქმა, თუ რატომ წარმოიქმნა ის ამ სახით“, —
განმარტავს უოლასი.
მისივე თქმით, ერთ მშვენიერ დღეს, ამას რომელიმე მეცნიერი ან
ინჟინერი დაადგენს.
ეს აღმოჩენა წარმოადგენს ჩვენთვის ცნობილ უძველეს ხელოვნურ
კვაზიკრისტალს და ის მიუთითებს, კვაზიკრისტალთა წარმოსაქმნელად
შეიძლება სხვა ბუნებრივი გზებიც არსებობდეს. მაგალითად, ელვის
მიერ ქვიშის დადნობით გამოჭედილი ფულგურიტები და მეტეორიტთა
დაცემის

ადგილებში

არსებული

მასალები

შეიძლება

ბუნებაში

კვაზიკრისტალების წყარო იყოს.
კვლევის შედეგები მეცნიერებს ასევე შეიძლება დაეხმაროს უკანონო
ბირთვული ცდების უკეთ
ბირთვული შეიარაღების

გაგებაში, რათა საბოლოოდ შეიზღუდოს
გავრცელება. ბირთვული ცდების სხვა

ადგილებზე წარმოქმნილი მინერალების შესწავლით შეიძლება უფრო მეტი
კვაზიკრისტალი აღმოვაჩინოთ, რომელთა თერმოდინამიკური თვისებები
შეიძლება ბირთვული სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტი გახდეს.
კვლევა ჟურნალ PNAS-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია lanl.gov-ისა და ScienceAlert-ის მიხედვით
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ყავის

რეგულარული

მირთმევა

თირკმლის მწვავე
რისკს ამცირებს

დაზიანების

თუ მორიგი ფინჯანი ყავის
მირთმევას
აპირებთ
და
ყოყმანობთ,
საამისოდ

დამშვიდიდით –
კარგი მიზეზი

გამოიძებნა.

როგორც ჯონ ჰოპკინსის მედიცინის სკოლის მეცნიერებმა დაადგინეს,
დღეში ერთი ფინჯანი ყავის დალევა საკმარისია თირკმლის მწვავე
დაზიანების (უკმარსობის) რისკის დასაქვეითებლად.
კვლევის შედეგები ჟურნალ Kidney International Reports–ში
გამოქვეყნდა. კვლევის თანახმად, მათ, ვინც დღის განმავლობაში
ერთხელ მაინც სვამს ყავას, თირკმლის დაზიანების რისკი 15%–ით,
ხოლო ვინც 2–3 ფინჯან ყავას – 22–23%–ით უმცირდება.
„როგორც ვიცით ყავის რეგულარული გამოყენება
ქრონიკული და
დეგენერატიული დაავადებების პროფილაქტიკას უწყობს ხელს, მათ
შორის მეორე ტიპის შაქრის დიაბეტის, გულ–სისხლძარღვთა და
ღვიძლის დაავადებების პრევენციას, – განმარტავს ჯონ ჰოპკინსის
მედიცინის სკოლის პროფესორი ჩირაგ პარიჰი, – კოფეინის
სასარგებლო თვისებების სიას ახლა შეიძლება დავამატოთ თირკმლის
მწვავე დაზიანების რისკის შემცირება“.
თირკლმის მწვავე დაზიანება (უკმარისობა) ხასიათდება შარდის
სიმცირით, ქვედა კიდურების შეშუპებით, დაღლილობით, ქოშინით,
გულისრევის შეგრძნებით ; მძმიმე შემთხვევაში კრუნჩხვით ან კომით.
ეს დაავადება მეტწილად იმ სტაციონარულ პაციანენტებს ემართება,

რომელთაც თირკმელზე ქირურგიული ან სამედიცინო ჩარევა აქვს
გადატანილი.
„სავარაუდოდ კოფეინი ახშობს იმ მოლეკულების გამომუშავებას,
რომლებიც თირკმელში ქიმიურ დისბალანსს და ჟანგბადის გადამეტებულ
მოხმარებას იწვევენ. შესაძლოა, კოფეინი ეხმარება თირკმელს
მეტწილად სტაბილური სისტემის შენარჩუნებას.“– ამბობს პროფესორი
პარიჰი.
მისი თქმით, ამის გამოსავლენად საჭიროა დამატებითი კვლევები,
ასევე დაკვირვებას ექვემდებარება ის ფაქტორი, თუ რა ზემოქმედებას
ახდენს კოფეინის ამ თვისებაზე ყავაში დამატებული რძე, ნაღები,
შაქარი ან რომელიმე სხვა დანამატი. საბოლოო დასკვნებისთვის
გამოსაკვლევია კოფეინის შემცელი სხვა სასმელებიც, როგორცაა ჩაი,
გაზირებული სასმელი და ა.შ.

საქართველოს
კომისიამ
Starlink-ს
მიანიჭა

კომუნიკაციების
ილონ
მასკის
ავტორიზაცია

ილონ მასკის დაარსებულმა
კომპანია
SpaceX-ის
Starlink-მა კომუნიკაციების
კომისიაში
სატელიტური
ინტერნეტ
სერვისების
მიწოდების მიზნით დღეს
ავტორიზაცია
გაიარა.
ინფორმაციას
საქართველოს
კომუნიკაციების
კომისია
ავრცელებს.
მათივე ინფორმაციით, კომპანიამ ავტორიზაციის მოთხოვნით
კომუნიკაციების კომისიას 2022 წლის 8 ივლისს მიმართა.
„Starlink

Georgia

საქართველოში

პრაქტიკული

საქმიანობის

დასაწყებად ემზადება. ავტორიზაციის პირობების შესაბამისად,
SpaceX საქართველოში Starlink-ის თანამგზავრულისისტემებით
მაღალსიჩქარიან ფართოზოლოვან ინტერნეტ მომსახურებას მიაწოდებს.
SpaceX-ის წარმომადგენელი გასული თვის ბოლოს კომუნიკაციების
კომისიას სტუმრობდა,
თანამშრომლებთან ერთად

სადაც კომუნიკაციების კომისიის
SpaceX-ის Starlink-ის სატელიტური

ინტერნეტ სერვისის საქართველოში გაშვების საკითხი განიხილეს.
შეხვედრაზე კომუნიკაციების კომისიისა და Starlink-ის
წარმომადგენლები ასევე სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.
Starlink მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე სატელიტური ფართოზოლოვანი
ინტერნეტ სისტემაა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალსიჩქარიან,
დაბალი დაყოვნების მქონე ფართოზოლოვან ინტერნეტს მთელს
მსოფლიოში, მათ შორის იმ ადგილებში, სადაც ინტერნეტ კავშირი
დაბალი საიმედოობის, უხარისხო ან სრულიად მიუწვდომელია. SpaceXს დღეისათვის 2700-ზე მეტი Starlink-ის დაბალ ორბიტალური (LEO)
თანამგზავრი
ჰყავს
გაშვებული.Starlink
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაღალმთიან რეგიონებში ასევე
ფართოზოლოვანი ინტერნეტ დაფარვის არმქონე დასახლებებშია.
Starlink-ის დანერგვის შემდეგ ყველა ასეთ გეოგრაფიულ არეალში
მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე წვდომა ნებისმიერი მსურველისთვის
ხელმისაწვდომი იქნება“, – ნათქვამია ინფორმაციაში.

რატომ ვერ ამხოსნეს დღემდე
გაბზარული მთვარის საიდუმლო?
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წლის

საღამო
კენტერბერში
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ივნისის

ინგლისის
ჩვეულებრივი

და მშვიდი იყო. მზის
ჩასვლიდან ერთ საათში კი
ქრისტეს

ეკლესიის

ხუთმა

ბერმა
ცაში
უჩვეულო
მოვლენა იხილეს, რომელმაც
მათზე
წარუშლელი
შთაბეჭდილება დატოვა.
კრაისტ–ჩერჩის სააბატოს მემატიანემ, ბერმა
დღიურში შემდეგი ჩანაწერი დატოვა:

გერვასიმ საკუთარ

„ბერებმა დაინახეს, რომ მთვარის ზედა რქა ორად გაიყო, თითქოს
გაიბზარა. ბზარიდან კი ცეცხლოვანი ჩირაღდანი გამოჩნდა, რომელიც
დიდ მანძილზე აფრქვევდა ცეცხლს, გავარვარებულ ნახშირს და
ნაპერწკლებს. ამავე დროს მთვარის ქვედა ნაწილი ირხეოდა და
იკლაკნებოდა, თითქოს ღელავდა. თვითმხილველების მტკიცებით,
მთვარე დაჭრილი გველივით ფართხალებდა. გარკვეული დროის შემდეგ
მთვარე თავის ჩვეულებრივ ფორმას დაუბრუნდა. აღნიშნული მოვლენა
მრავალჯერ განმეორდა, ცეცხლი სხვადსახვა დაკლაკნილ ფორმას
იღებდა, შემდეგ კი მთვარე კვლავ საწყის მდგომარეობას
უბრუნდებოდა. საბოლოოდ, მთვარეს მთლიანად მოშავო ფერი დაედო“.
აღნიშნული უცნაური მოვლენის ამოხსნას, 800 წელზე მეტია
მეცნიერები და ასტრონომები უშედეგოდ ცდილობენ. სხვდსახვა თეორია
იყო მოყვანილი, თუმცა არც ერთმა, მეტნაკლებად მაინც, ვერ ახსნა
და ვერ დაასაბუთა ეს მოვლენა.

როგორც ბერი გერვასი წერს, თვითმხილველი ბერები მზად იყვენენ
დაეფიცათ, რომ ეს მოვლენა საკუთარი თვალით ნახეს და აღწერეს.
„მზად არიან, დაიფიციონ და საკუთარი პატოსანი სახელით
დაადასტურონ, რომ მთვარეზე მომხდარი უცნაური მოვლენის აღწერა
უტყუარია და გაყალბებული არაა“, – წერს
კრაისტ–ჩერჩის
სააბატოს
მემატიანე.

premiumi.ge

ახალი
ოპტიკური
ილუზია
გაგიჩენთ
განცდას,
თითქოს
თქვენკენ შავი ხვრელი მოდის
ახალმა ოპტიკურმა ილუზიამ შეიძლება
უმეტესი ჩვენგანი მოატყუოს და ისე
მოგვაჩვენოს, თითქოს გაფართოებად შავ
ხვრელს ვხედავთ. ამის შესახებ ახალი
კვლევა იუწყება.

სურათი სრულიად სტატიკურია, მაგრამ როგორც მკვლევრები ამბობენ,
ადამიანებს ის მზარდი სიბნელის აღქმას უჩენს, თითქოს სინათლისგან
დაცლილ სივრცეში შედიოდეთ.
წინა მიმართულებით მოჩვენებითი მოძრაობა ალბათ ჩვენი გონების
ერთ-ერთი გზაა, რომ პეიზაჟის ცვლილებისთვის მოგვამზადოს.
მკვლევართა
ვარაუდით,
სიკაშკაშის
წყვდიადით
შეცვლის
პროგნოზირებით, ჩვენს ვიზუალური სისტემას შეუძლია გაცილებით
სწრაფად მოერგოს პოტენციურად საშიშ გარემოს.

„ისევე როგორც ნათებამ შეიძლება მოგჭრათ თვალი, წყვდიადში
ჩაფვლაც სარისკოა, როდესაც ჩაბნელებულ გარემოში მოძრაობთ“, —
წერენ მკვლევრები.
მათი განცხადებით, როგორც სხვა ნებისმიერ ილუზიაში, ეს
ვირტუალური გაფართოებადი სიბნელეც ნამდვილივით აღიქმება, რადგან
დამკვირვებელი არც წინ მოძრაობს, არც რაიმე ბნელ სივრცეში შედის.

ამ ოპტიკური ილუზიის ანალიზისათვის ჩატარებულ პირველ კვლევაში
შეისწავლეს, რა გავლენას ახდენს ჩვენს მენტალურ და ფსიქოლოგიურ
რეაგირებაზე ხვრელის ფერი და მის გარშემო არსებული წერტილები.
ამისათვის, ნორმალური მხედველობის მქონე 50-კაციან ჯგუფს ეკრანზე
აჩვენეს „გაფართოებადი ხვრელის“ სხვადასხვა ფერის ფოტოები. ასევე
აჩვენეს ილუზიის არეული ვერსიები, რომლებსაც სინათლის ან ფერის
რაიმე აშკარა მახასიათებელი არ ჰქონდა.
წინ მოძრაობის ილუზია ყველაზე ეფექტიანი მაშინ იყო, თუ ხვრელი
შავი იყო. ამ ფერის ხვრელის შემთხვევაში, მონაწილეთა 86 პროცენტს
უჩნდებოდა განცდა, თითქოს წყვდიადი მათი მიმართულებით მოძრაობდა.
მონაწილეთა თვალის მოძრაობებზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ მათი

თვალის გუგები
დანახვაზე.

გაუცნობიერებლად

ფართოვდებოდა

შავი

ხვრელის

ამავე დროს, თუ ხვრელი თეთრი იყო, მათი გუგები მხოლოდ მცირედით
იკუმშებოდა.
„ახალი, გაფართოებადი ხვრელის ილუზიაზე დაყრდნობით ვაჩვენეთ,
რომ გუგა ასევე რეაგირებს, თუ როგორ აღვიქვამთ სინათლეს, იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ „სინათლე“ წარმოსახვითია, როგორც ამ
ილუზიაში — და არა მხოლოდ თვალში სინამდვილეში შემავალი
სინათლის ენერგიის რაოდენობაზე“, — ამბობს ოსლოს უნივერსიტეტის
ფსიქოლოგი ბრუნო ლაენგი.
მისივე

თქმით,

გაფართოებადი

ხვრელის

ილუზია

იწვევს

გუგის

შესაბამის გაფართოებას, როგორც ეს მაშინ მოხდება, თუ სიბნელე
ნამდვილად გაიზრდებოდა.
კვლევის ავტორებმა დაზუსტებით არ იციან, რატომ ვერ აღიქვა
დანარჩენმა 14-მა მონაწილემ რაიმე სახის მოჩვენებითი გაფართოება,
როდესაც ხვრელი შავი იყო. თუმცა, მათ შორისაც კი, ვინც ილუზია
აღიქვა, სხვადასხვა იყო სიძლიერე და შეგრძნება.
იმ ადამიანებში, ვინც ილუზია ყველაზე ძლიერ იგრძნეს, თვალის
გუგის დიამეტრი ყველაზე მეტად შეიცვალა.
„ჩვენ მიერ მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ გუგის გაფართოების
ან შეკუმშვის რეფლექსი შეკრული მარყუჟის მსგავსი მექანიზმი არ
არის. ამის ნაცვლად, თვალი ერგება არა მხოლოდ ფიზიკურ ენერგიას,
არამედ მიღებულ და წარმოსახვით სინათლესაც კი“, — ამბობს
ლაენგი.
ავტორებს აქვთ ჰიპოთეზაც, თუ რატომ იქცევა თვალი ასე. როდესაც
ცენტრალური რეგიონი შავია, ჩვენი თვალის გუგები სავარაუდოდ
გვამზადებენ უახლოეს მომავალში განათების ცვლილებისთვის.
პირდაპირ ჩვენ წინ წარმოდგენილი ინფორმაციის შეგრძნების ნაცვლად,
ვიზუალური ნერვული ქსელი პროგნოზირებს, როგორ შეიცვლება ეს
ინფორმაცია მომავალში და გამოიმუშავებს ცენტრალური ხვრელის
რეგიონის წარმოსახვით გაფართოებას.

ტვინი რომ ასე არ იქცეოდეს, ახალ ვიზუალურ ინფორმაციას
მილიწამებით მეტი დასჭირდებოდა ტვინის უფრო მაღალ პროცესებამდე
მისაღწევად. გუგების გაფართოებას რომ ამდენი დრო სჭირდებოდეს,
ვერ შევძლებდით სიბნელეში ეფექტიანად ნავიგაციას.
კვლევის ავტორებს ახლა იმის შემოწმება სურთ, ატყუებს თუ არა ეს
ილუზია სხვა ცხოველებსაც, რათა უკეთესად დაადგინონ, როგორ
ჩამოყალიბდა ადამიანის მხედველობის სისტემა.

კვლევა Frontiers in Human Neuroscience-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია medicalxpress.com-ისა და ScienceAlert-ის
მიხედვით.

ფიზიკოსთა განცხადებით,
შეიძლება
საერთოდაც
არსებობდეს

დრო
არ

არსებობს თუ არა დრო? ამ კითხვაზე
პასუხი შეიძლება ცალსახა ჩანდეს:
რა თქმა უნდა, არსებობს! უბრალოდ
საათს ან კალენდარს შეხედეთ.

თუმცა, ფიზიკის განვითარება გვთავაზობს, რომ დროის არარსებობა
ღია შესაძლებლობაა, ისეთი საკითხი, რასაც სერიოზულად უნდა
მოვეკიდოთ.

როგორ შეიძლება ასე იყოს და რას ნიშნავს ეს ყოველივე? ახსნას დრო
სჭირდება, მაგრამ არ იდარდოთ, დრო რომც არ არსებობდეს, ჩვენი
ცხოვრება მაინც ჩვეულებისამებრ გაგრძელდება.
ფიზიკა კრიზისშია. გასული საუკუნის და მეტის განმავლობაში,
სამყაროს ახსნა ორი ძლიერ წარმატებული ფიზიკური თეორიით
შევძელით: ზოგადი ფარდობითობით და კვანტური მექანიკით.
კვანტური მექანიკა აღწერს, როგორ მუშაობენ საგნები ნაწილაკთა და
ნაწილაკთა ურთიერთქმედების წარმოუდგენლად ციცქნა სამყაროში.
ზოგადი ფარდობითობა აღწერს გრავიტაციის დიდ სურათს და ობიექტთა
მოძრაობას.
ორივე თეორია ცალ-ცალკე ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ
მიჩნეულია, რომ ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიან. თუმცა,
კონფლიქტის ზუსტი ბუნება საკამათოა და მეცნიერები ზოგადად
თანხმდებიან, რომ საჭიროა ამ ორივე თეორიის ჩანაცვლება ახალი,
უფრო ზოგადი თეორიით.
ფიზიკოსებს სურთ შექმნან „კვანტური გრავიტაციის“ თეორია, რომელიც
ზოგად ფარდობითობას და კვანტურ მექანიკას ჩაანაცვლებს და შეიძენს
ორივე მათგანის გამორჩეულ წარმატებას. ასეთმა თეორიამ უნდა
ახსნას, როგორ მოქმედებს გრავიტაციის დიდი სურათი ნაწილაკთა
მინიატურულ მასშტაბზე.
როგორც

ჩანს,

კვანტური

გრავიტაციის

თეორიის

ჩამოყალიბება

უკიდურესად რთულია.
ამ ორ თეორიას შორის არსებული კონფლიქტის დაძლევის ერთ-ერთი
მცდელობაა სიმების თეორია. სიმების თეორია ნაწილაკებს სიმებით
ანაცვლებს, რომლებიც მაქსიმუმ 11 განზომილებაში ვიბრირებენ.
თუმცა, სიმების თეორია კიდევ უფრო მეტ სირთულეს აწყდება. სიმების
თეორია გვთავაზობს სხვადასხვა მოდელს, რომლებიც ჩვენს მსგავს
სამყაროს ფართოდ აღწერენ და არ აკეთებენ რაიმე აშკარა
პროგნოზებს, რომელთა ექსპერიმენტულად ტესტირებაც შესაძლებელი
იქნებოდა იმის გასარკვევად, თუ რომელი მოდელია მართებული.
1980-იან და 1990-იან წლებში, სიმების თეორიით ბევრი ფიზიკოსი

უკმაყოფილო დარჩა და წამოაყენეს კვანტური გრავიტაციის ახალი
მათემატიკური მიდგომების სპექტრი.
მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია მარყუჟოვანი კვანტური
გრავიტაცია, რომელიც გვთავაზობს, რომ სივრცისა და დროის ქსოვილი
შედგება უკიდურესად მცირე წყვეტილი ნაჭრების, ანუ „მარყუჟების“
ქსელისგან.
მარყუჟოვანი კვანტური გრავიტაციის ერთ-ერთი გამორჩეული ასპექტი
ის არის, რომ ის დროს მთლიანად გამორიცხავს.

მარყუჟოვანი კვანტური გრავიტაცია ერთადერთი არ არის, რომელიც
დროს უარყოფს: სხვა რამდენიმე მიდგომაც უკუაგდებს დროს, როგორც
რეალობის ფუნდამენტურ ასპექტს.
მაშასადამე, ვიცით, რომ სამყაროს ასახსნელად ახალი ფიზიკური
თეორია გვჭირდება და ამ თეორიაში დრო შეიძლება საერთოდაც არ იყოს
წარმოჩენილი.
დავუშვათ, რომ ასეთი თეორია მართებული აღმოჩნდა. ნიშნავს თუ არა
ეს, რომ დრო არ არსებობს?
რთული
საკითხია
ნიშნავს არსებობა.

და

დამოკიდებულია

იმაზე,

თუ

რას

ფიზიკის თეორიები არ მოიცავს რაიმე მაგიდებს, სკამებს ან
ადამიანებს, მაგრამ მაინც ვთანხმდებით, რომ მაგიდები, სკამები და
ადამიანები არსებობს.
რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ვუშვებთ, რომ ასეთი საგნები იმაზე მაღალ

დონეზე არსებობს, ვიდრე ფიზიკის მიერ აღწერილი დონე.
მაგალითად, ვამბობთ, რომ მაგიდები „წარმოიქმნა“
მოტრიალე ნაწილაკთა ძირითადი ფიზიკისგან.

სამყაროში

მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საკმაოდ კარგად ვიცოდეთ, როგორ
შედგება მაგიდა ფუნდამენტური ნაწილაკებისგან, წარმოდგენა არ
გვაქვს, როგორ შეიძლება დრო რაღაც უფრო ფუნდამენტურისგან „იყოს
შედგენილი“.
შესაბამისად, ვიდრე არ შეგვიძლია კარგი დასკვნის გამოტანა იმის
შესახებ, თუ როგორ ჩნდება დრო, გაუგებარია უბრალოდ ვუშვებდეთ,
რომ დრო არსებობს.
დრო შეიძლება არც ერთ დონეზე არ არსებობდეს.
იმის თქმა, რომ დრო საერთოდ არც ერთ დონეზე არ არსებობს, იმის
თქმას ჰგავს, რომ მაგიდები საერთოდაც არ არსებობს.
მაგიდების გარეშე არსებული სამყაროს დამტკიცება შეიძლება რთული
იყოს, მაგრამ დროის გარეშე სამყაროს თავის გართმევა პოზიტიურად
დამღუპველი ჩანს.
მთელი

ჩვენი

ცხოვრება

დროზეა

დაფუძნებული.

მომავალს

იმის

გათვალისწინებით ვგეგმავთ, რაც წარსულის შესახებ ვიცით.
ადამიანებს მორალურად მათი წარსული ქმედებების მიხედვით ვაფასებთ
შემდეგში მათი გაკიცხვის მიზნით.
ჩვენი
თავი
აგენტებად
(სუბიექტები,
რომლებსაც
შეუძლიათ რამის გაკეთება) მიგვაჩნია ნაწილობრივ იმიტომ, რომ
შეგვიძლია მოქმედების ისე დაგეგმვა, რომ მომავალში ცვლილებები
მოიტანოს.
მაგრამ რა აზრი აქვს მოქმედებას, რომელმაც მომავალში ცვლილება
უნდა მოიტანოს მაშინ, თუ ამ მოქმედებისთვის მომავალი არ
არსებობს?
რა აზრი აქვს ვინმეს დასჯას წარსულში ჩადენილი ქმედებისთვის
მაშინ, თუ წარსული არ არსებობს და შესაბამისად, არც ის ქმედება?

იმის აღმოჩენა, რომ დრო არ არსებობს, მთელ მსოფლიოს არევდა და
გააჩერებდა. საწოლიდან ადგომის მიზეზიც კი არ გვექნებოდა.
მართალია, ფიზიკა შეიძლება დროს უარყოფდეს, მაგრამ როგორც ჩანს,
მიზეზობრიობას ხელუხლებლად ტოვებს: აღქმას, რომ ერთმა რამემ
შეიძლება მეორე გამოიწვიოს.
მაშინ ფიზიკა ალბათ იმას გვეუბნება, რომ სამყაროს მომავლის
საფუძველი მიზეზობრიობაა და არა დრო.
თუ ეს ასეა, საქმიანობა შეიძლება გადარჩეს. ვინაიდან
შესაძლებელია მოქმედების გრძნობის მთლიანად მიზეზობრივი
თვალსაზრისით რეკონსტრუქცია.
სულ მცირე, ასე ირწმუნებიან ფიზიკოსები, კრისტი მილერი, ჯონათან
ტალანტი და სემ ბარონი თავიანთ ახალ წიგნში „დროის მიღმა“.
მათი აზრით, იმის აღმოჩენას, რომ დრო არ არსებობს, შეიძლება
ჩვენს ცხოვრებაზე პირდაპირი გავლენა არ ჰქონდეს, მიუხედავად
იმისა, რომ ამით ფიზიკაში სრულიად ახალი ეპოქა დაიწყება.
მომზადებულია The Conversation-ის მიხედვით.
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მეცნიერებმა
გამოავლინეს
კვების რაციონი, რომლის დაცვაც
სიცოცხლეს
მაქსიმალურად

გაგიხანგრძლივებთ
იმის მიხედვით, თუ რა
გენებს ატარებთ, თქვენი
ორგანიზმი
შეიძლება
საკმაოდ დღეგრძელი იყოს და
კიდევ მრავალი ათწლეული
იცოცხლოთ.

რა თქმა უნდა, თქვენი ბედი ქვაზე ამოტვიფრული არ არის. საკვები,
რომელსაც მიირთმევთ და როგორ მიირთმევთ, განსაზღვრავს, კიდევ
რამდენ ხანს იცოცხლებთ. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის
ჰერონტოლოგი ვალტერ ლონგო დარწმუნებულია, რომ არსებობს შიმშილისა
და კვების ოპტიმალური ფორმულა, რომელმაც ჩვენი ინდივიდუალური
სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება მაქსიმუმამდე გაზარდოს.
იმის გასარკვევად, რა შეიძლება იყოს ეს ფორმულა, ლონგომ და მისმა
კოლეგამ ვისკონსინის უნივერსიტეტიდან, როზალინ ანდერსონმა,
შეისწავლეს ლიტერატურა სხვადასხვა ცოცხალ არსებათა სიცოცხლის
ხანგრძლივობისა და კვების შესახებ, შემდეგ კი ეს ყველაფერი
ადამიანს დაუკავშირეს.
„შევისწავლეთ კავშირი საკვებ ნივთიერებებს, შიმშილობას, გენებსა
და დღეგრძელობას შორის იმ სახეობებში, რომლებიც ცოტა ხანს
ცოცხლობენ, შემდეგ კი ეს კავშირები დავუკავშირეთ პრიმატებსა და
ადამიანებში, მათ შორის ას წელს გადაცილებულებში ჩატარებულ
კლინიკურ და ეპიდემიოლოგიურ კვლევებს“, — ამბობს ლონგო.
რა თქმა უნდა, კვების ერთი დანიშნული მეთოდი ყველასთვის ერთიანი
მიდგომა არასოდეს გახდება. ისევე, როგორც კვების ჩვევების
ცვალებადობას სხვა სახეობებში ჯანმრთელობაზე დადებითი და
უარყოფითი მხარეები აქვს, უბრალო მიკრობებით დაწყებული,

ჭიაყელებითა და ჩვენი მსგავსი ძუძუმწოვრებით დამთავრებული, თავად
ჩვენში არსებული გენეტიკური სხვაობები და განვითარების ეტაპები
განსაზღვრავს სხვადასხვა საკვების რისკებსა და სარგებელს.
მაგალითად, 65 წელს ზემოთ ადამიანებს კვების რაციონში შეიძლება
ცოტა უფრო მეტი ცილა სჭირდებოდეთ, რათა ორგანიზმს წონის კლების
პირობებში ჰქონდეს საჭირო ნივთიერებები.
კონკრეტულ ინდივიდებზე ამ საჭიროებათა მორგების საუკეთესო გზაა
ჯანდაცვის პროვაიდერთან მუშაობა.
თუმცა, ჯანდაცვის ინდუსტრიას სამეცნიერო კონსენსუსით ინფორმირება
სჭირდება კვების კარგი რაციონის შესახებ, რაც უკვე საკმაოდ
საკამათო და დებატები საგანია.
ლონგოს და ანდერსონის მიერ უკვე არსებული ლიტერატურის კვლევის
მიზანია დღეგრძელობის კვების რაციონის შესახებ ამჟამად მიმდინარე
კვლევებისთვის მყარი საფუძვლის შექმნა, ისეთის, რომელიც
დისკუსიას ადგილიდან დაძრავს და ჯანდაცვის სპეციალისტებს
მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ისეთ კვების რაციონს შესთავაზებს,
რომელიც ნამდვილად მოგვანიჭებს უფრო ხანგრძლივ სიცოცხლეს.

მართალია, დეტალების დასადგენად უფრო მეტი კვლევაა საჭირო,
მაგრამ მაინც საკმაოდ მკაფიოდ არის წარმოჩენილი ის საკვები,
რომლებზეც უნდა ვფოკუსირდეთ ჩვენს საყიდლების სიაში.
ლონგოს განცხადებით, ზუსტად იმ „ბილეთის“ მოთხოვნებს, რომელიც
თქვენ გესაჭიროებათ კარგად აკმაყოფილებს არარაფინირებული

ნახშირწყლების, მცენარეული ცილების და მცენარეული ცხიმების კარგი
ოდენობა.
„ბევრი პარკოსანი, მთლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული; ცოტა
თევზი, უარი თქვით წითელ ხორცსა და დამუშავებულ ხორცზე, მიიღეთ
ძალიან მცირე ოდენობის თეთრი ხორცი; ცოტა შაქარი და
რაფინირებული მარცვლეული; თხილეულისა და ზეითუნის ზეთის კარგი
დონე და ცოტა შავი შოკოლადი“, — ამბობს ლონგო.
გარდა საკვებისა, მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის საჭიროა იმის
დაგეგმვაც, როდის ჭამოთ. სისხლის წნევის კონტროლში და ინსულინის
წინააღმდეგობის დაბალი რისკის შენარჩუნებაში ასევე დაგეხმარებათ
კვების 12-საათიანი ფანჯარა და ხუთდღიანი შიმშილობა ყოველ 3-4
თვეში ერთხელ.
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ლონგოს მესაკუთრის ინტერესები
აქვს კომპანიაში, რომელიც შიმშილობის მიმბაძველ საკვებ
პროდუქტებს აწარმოებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ასეთ კვლევას
გამადიდებელი შუშით უნდა მივუდგეთ.
მიუხედავად ამისა, არაფერია საკამათო იმაში, რომ გვეძლევა
რეკომენდაცია, შევზღუდოთ წითელი ხორცი, გავზარდოთ მცენარეული
ცილები და დროდადრო უარი ვთქვათ ჭამაზე, თუკი დიდხანს სიცოცხლე
გვსურს.
კვლევა ჟურნალ Cell-ში გამოქვეყნდა.
მომზადებულია gero.usc.edu-სა და ScienceAlert-ის მიხედვით.
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