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تغذیه

دانستنیها
عالیم فقرآهن

تازهها
مشاهده تخیل در مغز توسط
دانشمندان

«اس��تفانیا اش��بی» و تی م علمیاش از دانشگاه
بریگه��ام یان��گ آمری��کا آزمایشهای��ی را ب��ا
اس��تفاده از امآرآی طراحی کردهاند که به آنها در
تش��خیصدادن تخیل مح��ض از پردازشهای
مرتبطمانند«بهیادآوردن»کمکمیکنند.
محققانازشرکتکنندگانحاضرخواستند60
عکسشخصیرابرایبررسیبخش«بهیادآوردن»
مغزارایهدهند.سوژههاهمچنینپرسشنامهایرا
پر کردند تا به کمک آن دانشمندان تعیین کنند
چهسناریوهاییبرایشرکتکنندگانناآشنابوده
و بنابراین مولفههای بهتر جهت بررس��ی بخش
«تخیل»مغزهستند.
محققان سپس در طول یک جلس��ه امآرآی،
تصاوی��ر افراد از خودش��ان را با هدف اس��تخراج
فعالیت مغزی کامال حافظهمحور به آنها نش��ان
دادند؛دراینمطالعهنوعیتحلیلآماریالگوهای
متمایز خاطره و تخیل را آشکارس��ازی کردند و
تیم علمی توانست تفاوتهای بین به یادآوردن و
تخیل را حتی در بخشهای کوچک هیپوکامپ
مش��اهده کند .جزییات این مطالع��ه در مجله
 CognitiveNeuroscienceمنتشرشد.

سرکه ،مفید در چربیسوزی

| گلزار موالیی  | مشاور تغذیه   |
بهافراددارندهچربیتوصیهمیشودازسرکهوآبلیمو
برای کاهش کلسترول خون و چربی استفاده کنند.
س��رکه یک��ی از فرآوردههای طبیعی اس��ت که
مصرف خوراکی بیش��تری دارد .س��رکه بیشترین
کاربرد را در تهیه انواع ترشیجات دارد .سرکه سرشار
ازویتامین Cبا مزه ترش است .مصرف سرکه در انواع
ی و ساالدها باعث خوشمزگی ،طعمدهندگی
ترش 
و تحریک اش��تها میش��ود همچنین ترشح شیره
گوارشی به واسط ه مصرف سرکه فرآیند هضم غذا را
راحتتر میکند .سرکه سرشار از ویتامینها و امالح
معدنیاستازاینجهتوقتیاینمادهبهترشیجات
یا س��االدها اضافه میشود طعم سرکه سبب جذب
مواد ویتامینی و پروتیینی موجود در س��االد مثل
کاهو،هویج،خیاروگوجهفرنگیخواهدشد .سرکهو
حتی آبلیمو به دلیل ترشی مزه و ویتامین Cموجود
در آن حاوی اس��ید اسکوربیک است و به افرادی که
چربی دارند توصیه میش��ود از س��رکه سفید برای
کاهش کلسترول خون و چربی استفاده کنند چرا
که سرکه خون را رقیق کرده و تجزیهکننده چربی
و عامل دفع س��موم بدن است .مصرف سرکه تاثیر

اهمیت توجه والدین به زبان بازکردن نوزاد

آموزشنوزادانبراییادگیری
راضیه زرگری| یک س��الگی ،س��نی است که
کودک زبان باز میکند .راهکارهای س��ادهای برای
تقویت مهارته��ای گفتاری کودکان وج��ود دارد.
نقطه عطف دوران کودکی زمانی اس��ت که او اولین
کلمه را بر زبان میآورد و این زمان دوست داشتنی
جزو خاطرات فراموش نش��دنی پدر و مادرهاست.
بسیاری از والدین از این موضوع ابراز نگرانی میکنند
که آیا پیش��رفت زبانی فرزندانشان معمولی به نظر
میرس��د یا نه؟ بهطور طبیعی ،زمان زبان باز کردن
در کودکان متفاوت اس��ت .بیش��تر کودکان ،حتی
آنهاییکهبهطورذاتیساکتهستند،باالخرهدریک
محدودهزمانیزبانبازمیکنند.درحالیکهتعدادی
از بچههای  ۱۲ماهه چند کلمه ساده ،مانند مامان،
بابا ،باال و دد ،که کلماتی مش��ترک بین اکثر بچهها
است ،میتوانند بگویند؛کودکانی هم هستند که تا
 ۱۵تا  ۱۸ماهگ��ی نمیتوانند صحبت کنند .بهنظر
متخصصان کودکان بین  ۱۳ت��ا ۱۸ماهگی اولین
کلمهرامیگویند.
آن دس��ته از کس��انی که نوزاد در خانواده دارند با
صداهایی که خردس��االن برای برق��راری ارتباط با
اطرافیانش��ان از خود در میآورند ،آشنا هستند .اما
بزرگترها باید چگونه به این آواها پاسخ دهند؟ یک
مطالعه جدید از دانش��گاه آیووا و دانش��گاه ایندیانا
نش��ان میدهد که چگونگی واکنش پ��در و مادر به
صدادرآوردنهای نوزادان میتواند رشد مهارت زبانی
در آنها را تحتتأثیر ق��رار دهد .این تیم تحقیقاتی،
ازجمله جولی گراس لوئیس ،اس��تاد روانشناسی در
دانشگاه آیووا ،اخیرا یافتههای خود را در مجله معتبر
سالمتنوزادانمنتشرکردهاند.

کودکش��ان س��عی در گفتنش را دارد ،پاسخ دهند،
در همی��ن رابطه درس��ال  ،2003گراس لوئیس
نوزادان پیشرفت بیش��تری در توسعه مهارتهای
و همکاران��ش در مطالع��های دریافتند هنگامی که
جزیی زبانی به دست آوردند .به عبارت دیگر کودکان
نوزادان به مادرانشان نگاه میکردند و از خود صدادر
در مواجهه با واکنش مثبت والدین قادر بودند آواهای
میآوردن��د ،بهتر و پیش��رفتهتر قادر ب��ه یادگیری
همخوان بهتر و پیشرفته تری ادا کنند به این مفهوم
مهارته��ای تکلم بودن��د و با آواه��ای هماهنگ و
کهآواهایآنهابیشترشبیهعبارتواقعیبود.
بخشپذیرتر ارتباط برق��رار میکردند؛ بهویژه وقتی
ع�لاوه بر این ،ای��ن نوزادان ارتباط مس��تقیم با
مادران با لبخند و تماس دس��ت با آنها به آواهایشان
مادرانشان را افزایش داده و با سپری شدن زمان در
پاس��خ مثبت میدادن��د؛ این کودکان در مقایس��ه
آواهایشان بیشتر مادر را خطاب
ب��ا نوزادان��ی ک��ه در واکن��ش
قرار میدادند .گ��راس لوئیس
آواهایشان با پاسخ مثبت والدین
اگر شما نشان دهید که
در این رابط��ه توضیح میدهد:
مواجه نمیشوند ،بهتر و سریعتر
پدر و مادر میتوانند به
نوزادان در ای��ن راه ارتباطی از
مهارتهای زبانی را میآموزند.
آنچه کودکان سعی در بیان
صدا اس��تفاده میکنند؛ به این
محققان مطالع��ه جدید درنظر
داش��تند ک��ه دریابن��د چگونه
معنیکهآنهادریافتندمیتوانند
کردنش را دارند ،شکل
پاسخگوبودن مادران به نوزادان
ارتباطی داشته باش��ند .با این
دهند ،این احتمال وجود
حال نتایج مشابهی از مادرانی
در واکنش به صدا درآوردن آنها،
دارد که بتوانند به شناخت و
که ت�لاش زیادی ب��رای درک
میتواند به توسعه مهارت تکلم شکل دهی به حساسیتهای
آواهاینوزاداننمیکردند،دیده
و حرف زدن آنه��ا طی یک دوره
نوزادان هم شکل دهند
طوالن��ی تأثیر گ��ذارد .در طول
نشد.
یک دوره 6ماهه ،محققان تعامل
میتوان به آنچه کودک بر
آنحساساست،شکلداد
بین 12م��ادر با ن��وزاد  8ماهه
ش��ان را به مدت  30دقیقه در قالب دو جلسه در ماه
یافتهها نش��ان میده��د از این مس��یر ارتباطی
میتوان برای شکل دادن به آنچه که یک کودک به
تحتنظارتقراردادند.درهرجلسه،محققانبهدقت
آن حساس است ،استفاده کرد .در این مطالعه از تمام
بررسی کردند که چگونه مادران به آواها و صداهای
مثبتی که نوزادان ادا میکردند بهویژه زمانی که این
مادران خواسته ش��د تا یک ماه پس از دوره مطالعه،
یک برگه نظرس��نجی از چگونگی پیش��رفتهای
صداها مستقیما مادران را مخاطب قرار میداد ،پاسخ
مهارت زبانی نوزادش��ان را پر کنند .نتایج نشان داد
میدادند.
کودکانی که والدین بهویژه مادران آنها توجه و درک
گراس لوئیس و همکارانش دریافتند هنگامی که
بهتری از آواهایشان داشتهاند ،در 15ماهگی کلمات
مادران تالش میکنند به چی��زی که معتقد بودند

اولیه و حرکات بیشتری نسبت به نوزادانی که از این
توجهبرخوردارنبودهاند،ادامیکردند.
محققان اشاره کردند که پژوهشهای دیگری در
این زمینه انجام دادهاند که نش��ان میدهد نوزادان
پاسخ مش��ابهی به هر دو واکنش مادر و پدر از خود
نشان میدهند ،بنابراین یافتههای اخیر هم میتواند
درمورد پدرانتعمیمدادهشود .بهگفتهمحققاناین
یافتهها،درکناریافتههایسال،2003نشانمیدهد
که رشد زبان کودک میتواند با چگونگی پاسخ پدر و
مادر به تالشهای ارتباطاتی فرزند در مراحل ابتدایی
تکلمتحتتأثیرقرارگیرد.
ان��درو کینگ اس��تاد روانشناس��ی در دانش��گاه
ایندیانا میگوید :این نتایج نشان میدهد تحریکات
اجتماعی در سنین خیلی پایین وقتی که کودکان
ش��روع به واکنش آوایی میکنند ،ش��کل میگیرد.
«اگر ش��ما نش��ان دهید که پدر و مادر میتوانند به
آنچه کودکان سعی در بیان کردنش را دارند ،شکل
دهند ،این احتمال وجود دارد که بتوانند به شناخت و
شکلدهیبهحساسیتهاینوزادانهمشکلدهند.
درواقع نوزادان درحال یادگیری چگونگی آموختن
مهارتهای زبانی هستند .این تیم تحقیقاتی نتیجه
میگیرد که اگر چه یافتههای آنها میتواند تصورات
و تلقیهای معمول افراد در مورد توسعه مهارتهای
ارتباطی انس��ان را تغییر دهد ،با این حال مطالعات
تکمیلیبیشترباتعدادشرکتکنندگانزیادتردراین
رابطه ضروری است.سال گذشته ،مطالعهای در این
حوزهانجام شدکه نشان میدهد نوزادانپیشاز تولد
و درحالیکه در رحم مادر هستند شروع به یادگیری
زبانمیکنند.

زن
کاهش مراجعه مداوم به پزشک زنان با دستگاه سونوگرافی خانگی
با استفاده از دستگاه خانگی سونوگرافی واژینال
نیاز به مراجعه مستمر زنان بیمار به پزشک برای
معاینه برطرف میش��ود .در ط��ول درمان لقاح
خارج رحم��ی ( ،)IVFهورمونهایی برای زنان
تجویز میشوند که باعث تحریک تخمدان برای
تولید تخمک بیش��تر میش��ود؛ اگرچ��ه تزریق
هورمونها در منزل نیز قابل انجام است ،اما زنان
باید به صورت مس��تمر تحت نظر پزشک معالج
باشند و گاهی در یک دوره دو هفتهای ،بیمار پنج
تا شش بار به پزش��ک مراجعه میکند .محققان
بلژیکی برای کاهش مراجعه این دسته از بیماران
به پزشک ،دستگاه سونوگرافی واژینالی را طراحی
کردهاند که براحتی توس��ط بیمار در منزل قابل
استفادهبودهونتایج–شاملوضعتخمدانها–به
صورتلحظهایبرایپزشکارسالمیشود.
عملکرد این دستگاه س��ونوگرافی با مشارکت
 123زن تح��ت درم��ان  IVFتوس��ط محققان
بیمارس��تان دانش��گاهی گنت مورد ارزیابی قرار
گرفت .بیماران به صورت تصادف��ی به دو گروه
تقسیم ش��دند؛ گروه اول بهطور منظم به پزشک
مراجعه کردند و گروه دوم از دستگاه سونوگرافی

واژینالدرمنزلاستفادهکردند.
یک رایانه با یک برنام��ه نرمافزاری مخصوص
در اختیار بیماران گروه دوم قرار گرفت و دستگاه
سونوگرافی از طریق پورت  USBبه رایانه متصل
شد؛ نحوه استفاده از دستگاه و شیوه ارسال نتایج
شامل تصاویر تهیه ش��ده از تخمدان نیز آموزش
داده شد .پس از سونوگرافی اولیه ،زنان گروه دوم
کهازدستگاهسونوگرافیواژینالدرمنزلاستفاده
کرده بودند ،تا جمعشدن کامل تخمکها نیازی
به مراجعه مجدد به پزشک نداشتند ،اما گروه اول
برای بررسی وضع تخمک گذاری چندین نوبت به
پزشکمراجعهکردند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد ،زنان هر دو
گروه از نظر تعداد تخمکگذاری یکس��ان بوده و
حدود یک چهارم زنان هر دو گروه باردار شدند.
همچنین گروه دوم زمان کمتری را برای درمان
صرف کرده و هزینههای آنان بهطور چشمگیری
کاهش پیدا کرد که این مساله ،رضایتمندی گروه
دوم را در پی داشت.
نتای��ج ای��ن مطالع��ه در مجل��ه Human
 Reproductionمنتشرشدهاست.
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فقرآهن یکی از مشکالت شایع بین زنان است
که باید جدی گرفته ش��ود و در صورت مشاهده
عالیم آن ،انتخ��اب رژیم غذایی مناس��ب برای
جبرانکمبودآهندربدنضروریاست.
بنابر اعالم مرکز کنترل و پیش��گیری امراض
آمریکا()CDCفقطدراینکشور9درصداززنان
فقرآهندارندکهالبتهاینآماردرزنانیکهفعالیت
بدنیزیادیدارندازاینهمبیشتراست.
بنابر گزارش مجله تخصصی ویمنزهلتمگ،
شما هم اگر با هر یک از عالیم هشداردهنده زیر
در بدن خود روبه رو ش��دید ،این عالیم را نادیده
نگیرید و هرچه زودتر به فکر جبران کمبود آهن
باشید:
 خس�تگی مف�رط :بدن از آهن برای تولیدهموگلوبین اس��تفاده میکند که این ترکیب در
گلبولهایقرمزوجودداردووظیفهآنجابهجایی
اکسیژن در خون است .وقتی در خونتان به تعداد
کافی گلبولهای س��الم و فعال نداش��ته باشید،
احساسخستگیمفرطمیکنید.
 عدمتمرکز :ترکیبات ناقل پیامهای عصبیبه دلیل کمب��ود آهن دچار کندی میش��وند و
عملکردآنهابهکمترینسطحمیرسدودرنتیجه
قدرت تمرکز فرد به میزان چش��مگیری کاهش
مییابد.
 بیحوصلگی :بیحوصلگی و عدم اشتیاقنسبت به موضوعات مختلف از پیامدهای کاهش
کارآیی ترکیبات ناقل پیامهای عصبی است .این
بیاشتیاقی و بیانگیزگی نس��بت به هر چیزی
و هر کسی از دوس��تان و خانواده گرفته تا کار رخ
میدهد.
 تنگینفس :تنگی نف��س چه هنگامی کهدرحال ورزش در باشگاه هستید و چه هنگام یک
قدم زدن ساده به سراغ شما میآید .اما دلیل این
تنگینفس چیست؟ درواقع نبودن آهن کافی در
خونبدنراتشنهاکسیژنمیکند.
رنگپریدگی:داشتنرنگپریدهمانندروحعالمت خوبی نیست .این رنگ پریدگی به دلیل
کاهش جریان خون و کمشدن تعداد گلبولهای
قرمزرخمیدهد.
 ناتوان�ی در انجام فعالیته�ای روزمره:اگر مث��ل هفتههای پیش نمیتوانید با س��رعت
کار کنید یا در انجام فعالیته��ای روزمره دچار
کندی شدهاید به احتمال زیاد کمبود آهن سبب
کمطاقتیوکاهشتواناییشماشدهاست.
 درد عضالنی شدید :اگر به باشگاه میرویدو بی��ش از حد طبیعی احس��اس گرفتگی و درد
عضالنی میکنید ،علت آن کمبود آهن است که
توانایی بازس��ازی به موقع و سریع ماهیچهها را از
بینمیبرد.
 شکنندگی و ترک ناخنها :حتی بهترینش��یوههای آرایش��ی ناخنها نیز نمیتوانند این
ترکها را مخفی کنند .یکی دیگر از عالیمی که
نشاندهنده فقرآهن اس��ت ،داشتن ناخنهای
گودرفتهیاقاشقیشکلاست.
ابتالبهعفونتهایمکرر:اگراغلبمریضمیشویدبهویژهاگربیشتربهبیماریهایتنفسی
مبتال میش��وید به احتمال زیاد بای��د به دنبال
ردپاییازکمبودآهندربدنخودبگردید.
 ادرار صورتی یا قرمز :عجیبترین عالمتکمخونی که در آخر به آن اشاره میکنیم خروج
ادرار صورتی یا قرمز رن��گ بهویژه پس از خوردن
غذاهای قرمز نظیر لبو است .این اتفاق در حدود
 10تا 14درصد از افراد س��الم رخ میدهد .اما این
رقم در افرادی که به فقرآهن مبتال هستند بیشتر
رخ میدهد .این مس��أله به دلیل افزایش جذب
رودهایرنگدانههایقرمزرخمیدهد.
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بنا بر نتایج پژوهشی دانشمندان دانشگاه کانزاس
آمریکا ،زن یا مردبودن با نوع تصادف شدید یا مرگبار
رانندگان مرتبط اس��ت .دانش��مندان این دانشگاه
تفاوتها و شباهتهای جنس��یتی رانندگان جوان
دخیل در تمامی تصادفات رانندگی را طی پنجسال
در ایال��ت کانزاس بررس��ی کردن��د .یافتههای آنها
میتواند از طریق ارتقای محتوای دورههای آموزشی
رانندگانجوانبهکاهشتعدادوشدتاینتصادفات
کمک کند .سن ،یکی از مهمترین مولفههای ایمنی
بزرگراه اس��ت و دادههای تصادفات نش��ان میدهد
رانندگان جوان و مسنتر در مقایسه با هر گروه سنی
دیگر ،نقش بیشتری در تصادفات دارند .در رانندگان
جوانتصادفاتاغلبشدیدیامرگبارهستند.
محققان دادهه��ای جمعآوریش��ده و اطالعات
موج��ود در پایگاهه��ای دادههای تصادف��ی وزارت
حملونق��ل آمریکا را تحلی��ل کردند .ای��ن دادهها
در طو ل س��الهای  2007ت��ا  2011و درخصوص
تصادفات رانندگان  16تا  24س��اله ارایه شده بودند.
محققان تفاوتهای مهمی در نوع تصادف بین زنان
و مردان جوان را کش��ف کردند و مشخص شد زنان
جوان66درصد بیشتر از مردان جوان کمربند ایمنی

میبندند .همچنین ،زنان جوان 28درصد بیشتر از
گواهینامه محدود اس��تفاده میکنند .عالوه بر این،
زنان راننده ج��وان در تقاطعات تصادف بیش��تری
داشتندوبیشترهمباعابرانپیادهتصادفکردند.این
درحالی اس��ت که مردان جوان پس از غروب آفتاب
تصادفات بیشتری داشتند .رانندگان زن جوان طی
روزهای هفته بیشتر احتمال تصادفکردن داشتند
درحالیکه رانندگان م��رد جوان در طول تعطیالت
آخر هفته بیش��تر تصادف ک��رده بودند .همچنین
رانندگان مرد جوان تصادفات بین جادهای بیشتری
داشتند .به گفته دانشمندان ،مولفههای خطر برای
رانندگان زن و مرد جوان متفاوتاند زیرا رفتار و نظر
آنها بهطورکلی متفاوت است .این موضوع توضیح
میدهد که چرا جنس��یت در نوع خاصی از تصادف
بیشتر دخیل است .بهطور مثال ،رانندگان مرد جوان
در تصادفات خ��ارجاز جادهای بیش��تر نقش دارند
زیرا این نوع تصادف اغلب ش��امل سرعت در چنین
جادههایی اس��ت و این نوع عادت رانندگی اغلب در
مردان جوان بیش از زنان جوان مشاهده شده است.
جزییات این مطالع��ه در Journal of Safety
 Researchمنتشرشدهاست.

خوبی در سوخت و س��از بدن دارد .سرکه توانایی از
بینبردنباکتریهایمضردستگاهگوارشراداردبه
همین دلیل به افرادی که با مشکل یبوست ،اسهال،
دل درد و نفخ روبهرو هس��تند ،توصیه میش��ود از
این ماده اس��تفاده کنند .افرادیکه مبتال به ضعف
اعصاب ،درد مفاصل و زخم معده هستند از مصرف
اینمایعبهدلیلاسیدیبودنپرهیزکنند.

مراقبت
پودر و روغن عرقسوز نوزادان را
درمان نمیکند
| دکترمازیار وکیلی امینی  |
|متخصص نوزادان    |
والدینهیچگاهازپودروروغنجهتپیشگیری
ودرمانعرقسوزنوزادانخوداستفادهنکنند.
عرق س��وز ش��دن درگیری پوستی ش��ایع در
نوزادان و شیرخواران است .در فصول گرمسال و
همچنین در فصول سرد در صورتی که لباس گرم
بسیاری بر تن نوزاد پوشیده ش��ده باشد ،تعریق
زیاد ش��ده و نیز تماس سطح پوس��ت با یکدیگر
عرقسوز شدن پوس��ت نوزادان را سبب میشود.
در سطوحی که امکان تماس پوست وجود دارد،
ازجمله زیر گردن ،زیر بغل و کشاله ران امکان عرق
سوز شدن بیشتر اس��ت .در صورت عدم توجه به
عرقسوزشدننوزادان،امکانبروزعفونتدرمحل
عرقسوز شده وجود دارد و به دنبال آن نیز ایجاد
ضایعات پوستی محتمل است .خشک و خنک
نگاه داشتن سطح پوس��ت نوزادان و جلوگیری از
تعریق آنها راهکاری مناسب در جهت پیشگیری

از عرق س��وز ش��دن اس��ت .در درمان عرقسوز
ش��دن نوزادان نیز باید با پارچه خنک و خش��ک
محل عرق سوز شده را خشک کرد .به این منظور
باید بهطور جد از مالش پارچه روی پوس��ت نوزاد
خودداری کرد و تنها پارچه راگذاش��ته و بردارید،
زیرا مالش ،عرق س��وز ش��دن را تشدید میکند.
اس��تفاده از روغ��ن و پودر به منظور پیش��گیری
یا درمان عرقس��وز نامناس��ب اس��ت .استفاده
پ��ودر و روغن خود زمینه ایجاد حساس��یتهای
پوس��تی را در نوزادان فراهم ک��رده و عالوه بر این
موجب انس��داد مجاری غدد عرق ش��ده که خود
عاملی در جهت ایجاد عرق س��وز ش��دن اس��ت.

نکته
موفقیت مردان قد کوتاه در ازدواج
تحقیقات جدید نشان میدهد ازدواج با مردان
کوتاه قد ،دوام بیشتری را در مقایسه با مردان بلند
قد به دنبال دارد.
پژوهش محققان دانش��گاه نیویورک نش��ان
میدهد م��ردان قد بلند ب��رای ازدواج زودهنگام
تمایلبیشتریازخودنشانمیدهند،امااحتمال
طالق به علت خیانت نیز در این گ��روه از مردان
بیشترازمردانکوتاهقدگزارششدهاست.
برای مردان کوتاه قد احتمال بیش��تری وجود
دارد که با زنان بسیار جوانتر از خود ازدواج کنند و
درآمد بیشتری را در مقایسه با همسر خود داشته
باشند.

