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چند توصیه برای کاهش خطر سکته مغزی

ایسنا :آگاهی داشتن از عالئم سکته مغزی و درمان به موقع آن میتواند آسیبهای ناشی از
این عارضه را کاهش دهد.
سکته مغزی از وجود لخته خونی در مغز ناشی میشود .این عارضه عامل اصلی معلولیتهای
طوالنی مدت در انگلیس اســت .یک چهارم از موارد ســکته مغزی در افراد زیر  ۶۵سال اتفاق
میافتد و آسیبهای ناشی از آن موارد مختلفی از جمله از دست دادن قدرت گفتاری ،سختی در
یافتن لغات و از دست دادن قدرت در یک طرف بدن یا صورت شامل میشود.
بیش از یک پنجم موارد ســکته مغزی کشنده هستند و تشــخیص و درمان به موقع آن به
معنای کسب نتایج بهتر است.
از جمله نکاتی که برای پیشــگیری از سکته مغزی و به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از
آن باید در نظر گرفت شامل موارد زیر است:
کنترل فشــار خون :فشــار خون باال یکی از فاکتورهای خطرزای قابل پیشگیری است.
تغییرات در سبک زندگی و در صورت نیاز مصرف دارو برای بسیاری از افراد مبتال به فشار خون
مؤثر است .در حالی که در برخی از بیماران به رغم به کارگیری تمامی روشهای درمانی مرسوم
فشار خون باال میماند.
کنترل ضربان قلب :ضربان نامرتب قلب ،خطر ســکته مغزی را افزایش میدهد .ضربان
نامرتــب قلب میتواند به خودی خود به حالت طبیعی بازگردد اما احتمال دارد دوباره با وضعیت
نامنظم بازگردد که این نوسانات خطرناک است.
بررسی ســابقه ابتال به دیابت :از هر  ۱۶نفر یک مورد مبتال به دیابت وجود دارد که
تقریب ًا  ۱۲درصد آنان از این موضوع آگاه نیســتند .عدم تشخیص و درمان نکردن دیابت فاکتور
خطرزای جدی در ســکته مغزی است .داشتن اضافه وزن یا ســابقه خانوادگی احتمال ابتال به
دیابت را افزایش میدهد.
بررســی وضعیت استعمال سیگار :مصرف بیشتر سیگار خطر سکته مغزی را افزایش
میدهد .در صورتی که امکان ترک آن وجود ندارد حداقل مصرف سیگار را کاهش دهید.
کنترل کلسترول :سطح باالی کلســترول خون بــه بسته شدن رگها منجر میشود .اگر
بیماری قلبی یا سکته مغزی در سنین کمتر از  ۶۰سال در خانوادهتان سابقه دارد فرد به صورت
ژنتیکی در معرض خطر باال بودن کلسترول است .برای کاهش خطر بیماری قلبی ،سکته مغزی،
میزان فشار خون ،کلسترول و گلوکز باید کنترل شود.
بررسی سابقه حمله ایســکمی گذرا ( :)TIAاین عارضه نیز با عالئم هشداردهنده
مشــابه با ســکته مغزی همراه اســت اما به طور معمول حدود نیم ساعت به طول میانجامد و
کامال در مدت  ۲۴ســاعت برطرف میشود .هر چند  ۴۰درصد مبتالیان به حمله ایسکمی گذرا
دچار سکته مغزی میشوند و این خطر در افراد باالی  ۷۰سال ،مبتالیان به فشار خون و دیابت
بیشتر است.

ارتباط زینک اضافی در بیماران سرطانی با کاهش
استقامت ماهیچه ها

مهر :محققان دریافتند میزان اضافی زینک در ماهیچه های بیماران مبتال به سرطان موجب
کاهش اســتقامت ماهیچه ها و تسریع خطر مرگ در آنها می شود .به گفته محققان ضعف بنیه
عامل  ۳۰درصد مرگ در بیماران سرطانی است .ضعف بنیه با تضعیف ماهیچه ها موجب کاهش
میزان تحمل در برابر درمان ســرطان شــده و کیفیت زندگی را پایین می آورد .با این حال هیچ
درمان مؤثری برای این مشکل وجود ندارد و علل آن همچنان ناشناخته است.
«اســوارنالی آچاریا» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :این تفکر اشتباه وجود
دارد که ضعف بنیه تنها یک مشکل تغذیه ای ناشی از بین رفتن اشتها به دلیل سرطان یا روند
درمان آن است».
بــا تداوم ضعف بنیــه ،ماهیچه ها تحلیل رفته و به قدری ضعیف می شــوند که تحمل دوز
استاندارد درمان های ضدسرطان را ندارند و پزشک شان مجبور به کاهش دوز درمان می شود.
آچاریــا در ادامه می افزاید« :ضعف بنیه موجب تضعیــف ماهیچه های قلب و دیافراگم هم
می شــود که در نتیجه بسیاری از بیماران ســرطانی به دلیل نارسایی تنفسی یا قلبی جان شان
را از دست می دهند».
محققان در این مطالعات دریافتند فعالیت بیشــتر پروتئین موسوم به  ZIP۱۴که معمو ًال در
ســلول های کبد متجلی می شود ،روند انتقال فلز زینک (روی) را تسهیل می کند اما مشخص
شد که در ماهیچه های موش های آزمایشگاهی مبتال به سرطان ،تجلی این پروتئین غیرعادی
بود .تیم تحقیق همچنین دریافت میزان باال  ZIP۱۴در نمونه بافت ماهیچه ای بیماران مبتال
به ســرطان و دارای ضعف بنیه وجود دارد که بیانگر ارتباط بین  ZIP۱۴و ضعف بنیه در افراد
است .مصرف زینک اضافی در ماهیچه ها به واسطه تخریب سلول های بالغ ماهیچه و ممانعت
از ایجاد فیبرهای عضالنی جدید توســط ســلول های بنیادی منجر بــه نابودی ماهیچه ها در
بیماران سرطانی می شود.
به گفته محققان ،کاهش  ZIP۱۴در ســلول های ماهیچه به شــکل قابل توجهی منجر به
کاهش ضعف بنیه می شــود از این رو داروهای بازدارنده  ZIP۱۴می تواند موجب بهبود نرخ
بقاء در افراد سرطانی و کیفیت زندگی آنان شود.

پف زیر چشم را چگونه از بین ببریم؟

باشــگاه خبرنگاران :زهرا احمدی متخصص پوســت و مو در خصوص راههای رفع پف زیر
چشــم ،اظهار کرد :پف زیر چشــم در افراد باعث ایجاد نگرانی میشــود زیــرا گمان میکنند
زیباییشان را از دست دادهاند؛ دالیل فراوانی در ایجاد این عارضه دخیل هستند.
این متخصص پوســت و مو با تأکید بر اینکه شب بیداری در ایجاد پف زیر چشم تأثیر دارد،
بیان کرد :خواب شــب تأثیر زیادی در شــکل ظاهری افراد دارد؛ خواب بد و همراه با استرس
چشــمها را متورم میکند ،زمانی که دچار استرس هستید غده آدرنال ،هورمون کورتیزول ترشح
میکند و باعث تغییر در هورمون بدن میشــود ،همچنین اگر نمک بدن نامتعادل باشد مایعات
جذب آن و در نهایت باعث ایجاد تورم میشود.
پف چشمانتان را با کرمهای مخصوصی درمان کنید
احمدی با بیان اینکه پف دور چشــم را با استفاده از کرمها و تزریق مواد مخصوص میتوان
درمان کرد ،گفت :اغلب کرمهای چشــمی به کاهش پف چشــم کمــک میکند؛ همچنین با
تزریق موادی مانند  Restylaneو  Judvedermمیتوان پف چشم را درمان کرد ،اما
توجه کنید این موارد باید با تجویز پزشــک متخصص انجام شود ،همچنین استفاده از کرمهای
مخصوص رفع پف چشم از ضخیم شدن کالژن اطراف چشم جلوگیری میکند.
این متخصص پوســت و مو ادامه داد :برای رفع ســریع پف چشم اســتفاده از خیار یا چای
کیســهای خیس شده خنک پیشنهاد مناســبی است ،آن را به مدت  30دقیقه روی چشمهایتان
بگذارید چرا که خنکی تورم چشم را کاهش میدهد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دالیل پف زیر چشم ،تغییرات هورمونی است ،عنوان کرد :تغییر
در هورمونها تأثیر زیادی در عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد؛ در این موارد استفاده از کرم چشم
برای درمان فایدهای ندارد و باید به پزشک متخصص مراجعه کنید.
آیا پف زیر چشم ارثی است؟
این متخصص پوســت و مو با اشــاره به اینکه ارث و ژنتیک از دالیل ایجاد پف چشم است،
تشــریح کرد :با افزایش سن ،پف چشمان بیشتر خواهد شــد؛ مقدار مشخصی از چربی به طور
طبیعی زیر چشم وجود دارد که توسط بافتی نگه داشته شده است.
احمدی ادامه داد :به مرور با افزایش ســن ،این بافت ضعیفتر و چربی آن به ســمت بیرون
کشیده میشود در نهایت پف خفیفی زیر چشم ظاهر خواهد شد؛ به مرور زمان این پف بزرگتر
میشــود ،پوست خاصیت ارتجاعی خود را از دست میدهد و تمام این اتفاقات منجر به تشکیل
پف قابل توجه زیر چشمان میشود.
شب بیداری عامل اصلی پف چشم
وی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل پف چشم ،گریه کردن بیش از حد است ،گفت :وقتی فرد
بیش از حد گریه میکند غده اشک ساز او فعال میشود؛ وقتی این غده اشک را بیرون میریزد،
مایع درون آن باعث تخلیه آب و نمک میشود ،غلظت نمک در این اشک باعث ایجاد تغییر در
بافت اطراف آن شده ،در نتیجه اطراف چشم پف میکند.
این متخصص پوســت و مو با اشــاره به اینکه پف دور چشم عامل مهمی در کاهش زیبایی
صورت اســت ،بیان کرد :معمو ًال این عارضه پس از شب بیداری ظاهر میشود؛ در بیشتر مواقع
تقریب ًا درمانی ساده دارد که جای نگرانی نیست و می توان آن را درمان کرد.
وی با اشاره به اینکه سرعت وقوع پف کردگی چشم بستگی به ژنتیک بدن فرد دارد ،یاد آور
شد :ارث در ایجاد پف چشم تأثیر بسزایی دارد اما ارث به تنهایی در این زمینه نقش ندارد بلکه
سبک زندگی نیز در ایجاد این عارضه اهمیت دارد.
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تبیان :عدم استفاده از کرم ضدآفتاب تنها دلیل قرار
گرفتن شما در معرض آفتاب سوختگی نخواهد بود،
بلکه عادات دیگری نیز هســتند که میتوانند پوست
شما را مستعد چنین شرایطی کنند .در این مطلب به
اشتباهات رایجی که موجب دچار شدن شما به آفتاب
سوختگی و در مراحل شدیدتر ،مشکالت حاد پوستی
و چشمی خواهد شد اشاره میکنیم.
 .1اســتفاده از محصــوالت مراقبت از
پوست خاص
بسیاری از محصوالت ضد چروک (پیری) و ضد
آکنه ،با نازک کردن الیه خارجی پوســت و یا تنظیم
تولید مالنین ،رنگدانه طبیعی که مانند سپر محافظی
در برابر نور خورشید عمل میکند ،کار میکنند.
به برچســب روی این محصوالت توجه کنید :اگر
محصولی حاوی رتینول یــا ویتامین  ،Aگلیکولیک
یا سالیسیلیکاســید یا هیدروکوئینون باشد ،احتما ًال
پوســت شــما مســتعد آســیب در برابر نور آفتاب
میگــردد .در مورد پیدا کردن ســایهبان ،اســتفاده
از کرم ضدآفتاب و پوشــیدن لبــاس و کاله محافظ
هوشیار باشید .صحبت از محافظت در برابر خورشید
اســت ،پس هرگز کرمضدآفتاب را که بارها توسط
درماتولوژیســتها (متخصصین پوست) توصیه شده
است ،فراموش نکنید.
 .2استعمال عطر و اودکلنهای خاص
باور کنید یــا نه ،عطرهای خاصی وجود دارند که
میتوانند پوســت شــما را به نور خورشید حساستر
کنند .عطرهای حاوی اسطوخودوس ،سدر ،رزماری،
ترنج و چوب صندل معمو ًال حاوی مواد حساس کننده
هســتند .هنگامی کــه این عطرهــا در معرض نور
خورشــید قرار میگیرند ،میتواننــد باعث تحریک
پوست و افزایش فشار التهابی شوند.
 .3مصرف برخی از داروها
برخــی از داروهای خوراکی مربوط به آکنه ،مانند
ایزوترتینوئین ،میتوانند به شــدت خطر بروز آفتاب
سوختگی را افزایش دهند .همچنین برخی داروهای
ضدافســردگی ،آنتیهیســتامینها ،آنتیبیوتیکها،
ضد قارچها و ضدالتهابها شناخته شدهاند که سبب
حساسیت به نور خورشید میشوند .مطمئن شوید که
از پزشــک خود بپرسید اگر نیاز است در کنار مصرف
داروی تجویز شــده ،مراقبتهای بیشــتر پوستی را
اعمال کنید.
 .4ماشین یا محل استقرارتان
الزم نیست که مســتقیم ًا در معرض نور خورشید
قرار بگیرید تا اشــعههایش به شما آسیب برساند .دو
نوع اشعه ماوراء بنفش  UVBو  UVAوجود دارد
و در حالی که عبور اشعه  UVBپشت شیشه متوقف
میشــود UVA ،میتواند به شیشــه نفوذ کند و به
عمق پوست شما وارد شــود .کرم ضد آفتاب روزانه
بسیار مهم است اگر شما زمان زیادی را در ماشینتان
صــرف میکنید و یا در محل کار نزدیک یک پنجره
مینشینید.

تبیان :شــکر یکی از اجزای اصلــی رژیم غذایی
اســت و رابطه بین شکر و رفتار بســیار مهم است.
تاریخچه تحقیقات انجام شــده نشــان میدهد که
یک رژیم غذایی حاوی قند ،باعث کاهش تولید یک
ماده شــیمیایی مغز به نام  BDNFمیشود (فاکتور
نوروتروفیک مغــز) .بدون این ماده ،مــا نمیتوانیم
خاطرات جدیدی بســازیم و اطالعــات جدید را یاد
بگیریم .به همین دلیل است که افراد مبتال به دیابت
دارای ســطوح پایینتر  BDNFهستند و به علت
کاهش  ،BDNFمتابولیســم قندی دچار مشــکل
میشود.
همچنین  BDNFبه طور مســتقیم با افسردگی
و زوال عقل مرتبط است .در یک تحقیق که در سال
 2009انجام شــده اســت ،خطر ابتال بــه آلزایمر در
بیماران مبتال به دیابت بــه علت افزایش ()AGE
افزایش یافت.
زیــرا پروتئین یــا چربی پس از قــرار گرفتن در
مجاورت قنــد ،در پروتئینهای نوروفیبریالســیون
موجــود ،موجب تشــکیل پــاک آمیلوئیــد در مغز
میشوند.
با توجه به یک مطالعه در سال  ،2011بین دریافت
شکر باالتر و عملکرد شناختی پایینتر رابطهای مثبت
وجود دارد که با بررســی وظایف شناختی مختلف به
شرکتکنندگان مشخص شد.
در اثر افزایش قند خون ،رگهای خونی آســیب
میبینند که باعث کاهش شدید عملکرد مغز میشود.
شواهد موجود بهوضوح نشان میدهد که مصرف قند
میتواند باعث اختالل شناختی شود.
ایــن اختاللها در یادگیری فضایی و حافظه تأثیر
بیشتری داشته است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که مصرف بیشتر
میوه و کاهش مصرف قنــد و همچنین جلوگیری از
مصرف ســودا در دوران بارداری ممکن اســت تأثیر
معنیداری بر عملکرد شناختی کودکان داشته باشد.
یافتههــای کلیدی در رابطه با تأثیر رژیم
حاوی میوه بیشــتر و قند کمتر بر عملکرد
شناختی
مصرف شــکر در مادر ،به ویژه با شناخت ضعیف
در دوران کودکی و همچنین تواناییهای غیرکالمی
برای حل مشــکالت نویــن و حافظه کالمی ضعیف
همراه بود .مصرف قند بیشــتر در مادران در سرتاسر
جهان با دانــش کالمی و مهارتهــای غیرکالمی
ضعیفتری همراه بود.
مصرف زیــاد شــکر در رژیم غذایی مــادران با
تواناییهای حرکتی ضعیف ،فضایی و بصری در اوایل
کودکی و تواناییهای کالمی ضعیف در اواسط دوران
کودکی همراه بود.
مصــرف قند در میان کودکان ،در اواســط دوران
کودکی با اطالعات کالمی ضعیف همراه بود.
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مراقبت از پوست در تابستان

 .5رژیم غذاییتان
کمبود نیاسین (ویتامین  )B3با افزایش حساسیت
به نور خورشــید همراه است .گوشــت ،قارچ ،بادام
زمینی ،و غالت غنی شــده دارای نیاســین بســیار
باالیی هستند .از سوی دیگر ،میوه و سبزیجاتی مانند
لیمو ،کرفس و جعفری حاوی ترکیبات حساس کننده
پوست به نور هستند که میتوانند به تشدید احتمال
آفتاب سوختگی منجر شوند.
 .6به خطر افتادن سیستم ایمنی بدن
بیماریها یــا درمانهایی که سیســتم ایمنی را
ســرکوب میکنند شــما را در معرض خطر ابتال به
سرطان پوست و افزایش احتمال آسیبهای خورشید
قرار میدهند.
مثالها شامل سرکوب ایمنی برای درمان لوپوس
شــدید ،پســوریازیس یا مشــکالت روماتولوژیک،
شیمی درمانی یا کنترل ضعیف اچ آی وی.
 .7شرایط بد آبوهوا
شــما هنوز هم میتوانید در یک روز ســرد و یا
حتی ابری دچار آفتاب ســوختگی شوید .اغلب ما در
روزهای ابری تمایل داریــم که کرمهای ضدآفتاب

را کنار بگذاریم ،اما تا  80درصد از اشــعههای UV
خورشید هنوز هم میتواند از طریق ابرها عبور کنند.
صرف نظر از درجه حرارت ،در طول ساعات اوج دما،
زمانی که پرتوهای خورشــید قویتر هستند (از 11
صبح تا  3بعدازظهر) از قرار گرفتن در معرض آفتاب
دوری کنیــد و هر روز کرمهای ضدآفتاب را حتی در
صورتی که بارندگی زیاد است استفاده کنید.
 .8عدم استفاده مجدد از کرم ضدآفتاب
شــما باید همیشــه بعد از شــنا یا تعریق و هر دو
ســاعت یکبار مجــدداً از کــرم ضدآفتاب اســتفاده
کنیــد .کرم ضدآفتابی بــا  30 SPFیا باالتر و دارای
بستهبندیهای بزرگ برای استعمال از آن در سایر نقاط
بدن مانند دستها ،گردن و پاها ،را خریداری نمایید.
 .9استفاده دیرهنگام از کرم ضدآفتاب
زمان ،برای کســب بهترین نتیجــه از کرمهای
ضدآفتاب بسیار مهم است .حداقل  30دقیقه قبل از
ترک منزل ،آن را استعمال کنید تا زمان کافی برای
رســوخ کردن به پوستتان را داشــته باشد .میتوانید
برای مراقبت بیشــتر ،از لباسهــای محافظ و کاله
استفاده نمایید.

رابطه بین شکر و رفتار

یک مطالعه جدید نشــان میدهد که مادرانی که
مقدار زیادی از شــکر و جایگزینهای شکر در دوران
بارداری اســتفاده میکنند و همچنیــن مصرف زیاد
قنــد در دوران کودکی با فقــر در یادگیری مهارتها
و حافظه در کودکان مواجه شــده است .به عالوه ،در
اثر مصرف میوه بیشتر اثرات متفاوتی مشاهده شد.
کدام قند برای شما بدتر است؟
مصرف نوشــابههای گازدار در دوران بارداری نیز
با مهارتهای شــناختی فقیر در کودکان ارتباط دارد،
که جایگزینهای شکر نیز ممکن است اثرات جانبی
مشابهی داشته باشند.
با این حال ،مصرف فروکتوز و میوه در اوایل دوران
کودکی با نمرات شناختی باالتر در چندین مهارت از
جمله یادگیری واژگان همــراه بود .مصرف میوه نیز
در اوایــل دوران کودکی و هوش کالمی در اواســط
دوران کودکی همراه با تواناییهای تصویری بیشــتر
در ارتبــاط بود .با این وجود همــان اثر برای مصرف
آب میوه دیده نمیشود.
نوشیدن نوشــابه و تأثیر مخرب آن بر
حافظه
گرچه دلیــل این ارتباط هنوز روشــن نیســت،
تحقیقات گذشــته نشان داده اســت که مغز یکی از
مراکز پر مصرف انرژی در بدن اســت و گلوکز تنها
منبع سوخت آن است.
با این حال ،گلوکز بیش از حد در مطالعات حیوانی

اثرات ســوء بر مغز داشته است .به عنوان مثال ،یک
مطالعه  2012نشان داد که مصرف بیش از حد گلوکز
منجر به مشــکالت حافظه و شــناخت در حیوانات
میشود.
دانشکده پزشــکی هاروارد گزارش داد که عالوه
بــر دیابت ،وضعیتی که مشــخصه ناتوانی در تنظیم
قند خون اســت باعث ایجاد پیری ســلول اولیه مغز
در انسان میشود.
تحقیقات جدید اثرات نامطلوبی را نشــان میدهد
کــه مصرف بیش از حد قنــد در رژیم غذایی نه تنها
در مغز شــما ،بلکه بر حافظه و مغز فرزندان شما نیز
تأثیر میگذارد.
دلیــل مهم کاهش درصد قند ســاده در
رژیم غذایی بارداری
در تــاش بــرای توضیــح دقیــق اینکــه چرا
نوشــیدنیهای شیرین شــده ،همراه با شکر به طور
کلی ،باید در دوران بارداری اجتناب شــود ،تحقیقات
به بررســی تأثیرات باالتری بر روی نوزاد نشان داد
که کودکان مادرانی که قند بیشتری مصرف میکنند
دارای مهارت شناختی فقیرتری بودند.
مصرف نوشــیدنیهای شــیرین بــا مهارتهای
کالمی و غیرکالمی ضعیف و تواناییهای حل مسئله
فقیرتــر ،و همچنین مهارتهــای حرکتی ناقص و
تواناییهای فضایی بصری در کودکان  3تا  7ســاله
مرتبط بود.
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 .10عدم استفاده از عینک آفتابی
خورشید همچنین میتواند به چشمهایتان آسیب
برساند ،به خصوص اگر در استخر یا در ساحل باشید.
نور آفتاب از آب با شدت دو برابر بیشتر بر چشمانتان
اثر میگــذارد .ســایهبانها و عینکهــای آفتابی
ضد اشــعه  UVبهترین انتخاب برای محافظت از
چشمهایتان هستند.
 .11فراموش کردن مراقبت از لبها
پوســت نازک روی لبها میتوانــد به راحتی از
آفتاب ســوختگی رنج ببرد و بــه ویژه خطوط لب و
چروکهای آن بســیار آســیبپذیر هســتند .برای
محافظت از آنها در برابر نور خورشــید ،از کرمهای
مخصوص دارای  SPFاستفاده کنید.
 .12الیه برداری پوست در هنگام صبح
الیه برداری پوســت باعث از بین رفتن الیهای
از ســلولهای پوستی مرده میشــود که خود مانند
ســپری در برابر نور خورشید عمل میکنند .بنابراین
اگر میخواهید الیه برداری پوست را انجام دهید ،این
کار را به شــب موکول کرده و مطمئن شوید که روز
بعد از کرم ضدآفتاب استفاده خواهید کرد.

از سوی دیگر ،مصرف میوه با تواناییهای بصری
و هوش عاطفی بیشــتر در بچهها ارتبــاط دارد ،اما
جایگزین کردن میوه با آب میوه آن را نقض نمیکند.
با توجه به قند اضافه شــده یا قندها و شربتهایی
کــه در هنگام پردازش و تهیه غذاها و نوشــیدنیها
اضافه میشــوند ،آمریکاییها به طور متوســط 20
قاشق چایخوری شکر در روز مصرف میکنند و زنان
به طور خالــص  230کالری روزانه خود را از شــکر
مصرف میکنند.
این به مراتب بیش از  6قاشــق چایخوری است
که برابر با  100کالری اســت که توسط انجمن قلب
آمریکا توصیه میشود.
محققان این مطالعات که در ســالهای  1999تا
 2002به بررســی میزان رژیم غذایی بیش از 1000
زن باردار پرداختند ،شامل توصیههایی برای حل این
مشکل ارائه دادند.
«این مطالعات نشــان میدهند که نباید در اجرای
برچسبهای جدید تغذیه اهمال شود ».برچسب جدید
اطالعاتی را درباره قند اضافه میکند تا زنان باردار و
والدیــن بتوانند انتخابهای آگاهانه با توجه به اضافه
وزن و راحتــی مصرف ،میزان شــکر خود را محدود
کنند.
ایــن مطالعهها همچنین حمایت بیشــتری برای
حفظ برنامههای تغذیهای ماننــد برنامه غذایی ویژه
مکمل بــرای زنان ،نوزادان و کــودکان ( )WICو
برنامه ملی ناهار مدرسه را فراهم میکنند ،زیرا ارتقاء
آنها رژیمهای غذایی که در آن میوه بیشــتر است و
قندهای افزوده کمتر میشود ممکن است با پیشرفت
شناخت در دوران کودکی همراه باشد».
خــوردن بیش از حد قند در حیــن بارداری مجاز
نیســت زیرا مغز کودک را تحــت تأثیر قرار میدهد.
همیشــه یک ایده خوب ،جلوگیری از خوردن شــکر
بیش از حد است.
با توجه بــه تحقیقات اخیر ،احتما ًال میشــنوید،
عاقالنه این است که مواد شیرین را حداقل به دالیلی
از جمله کاهــش خطر ابتال به دیابت بارداری و خطر
ابتال به آسم نوزادتان کمتر مصرف کنید.
در حال حاضر ،یک مطالعه جدید منتشــر شده در
مجله آمریکایی پزشــکی پیشــگیرانه ،دریافته است
که مصرف قند و نوشــابه ممکن اســت بر حافظه و
یادگیری کودک تأثیر بگذارد.
امــا این همه اخبار بد نیســت :محققان همچنین
نتیجه گرفتند که خوردن میوه بیشتر برای هر دو (شما
و کودکتان) میتواند تواناییهای شناختی کودکان را
تقویت کند.
ضمــن اینکه مصــرف بیش از حد قنــد در حین
بارداری میتواند خطر آســم کــودک را افزایش دهد
بنابراین لزوم دقت و محدودیت بیشــتر در مقوله قند
ضروری به نظر میرسد.

