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زندگی سالم

رابطه تغذیه مادر و آلرژی کودک

بــه حساســیت بیــش
از حــد بــدن بــه مــواد
مطب
مختلفبامکانیسمهای
دکتر سمیه ادایی
ایمونولوژیــک ،آلــرژی
متخصص زنان
گفتــه میشــود .در ایــن
مقاله بــه تأثیرات تغذیه
مــادر در بــارداری یــا شــیردهی یــا هــردو در میــزان
پیشگیری اولیه آلرژی در کودکان میپردازیم .جنین
میتواند به غذا و ســایرآلرژیها در بدن مادر پاســخ
ایمونولوژیک دهد .اما مشخص نیست که این پاسخ
ایمونولوژیک که جنین نشان میدهد طبیعی است
یا در اثر گســترش آلرژی این پاسخ را نشان میدهد.
بیشــترین شــیوع بیماریهــای حساســیتی (آلرژی)
ها شــامل حساســیت پوســتی (درماتیت آتو پیک)،
آســم ،رینیــت آلرژیــک (با عالیــم احتقــان بینی) و
حساسیتغذاییاستکه 20درصدجمعیتجهان
رادربرمیگیرد.ازآنجاییکهبیماریهایآلرژیشیوع
جهانی دارد پیشــگیری اولیه از آن بسیار مهم است.
سه فاکتور برای گسترش بیماری آلرژی مهم است:
زمینهژنتیکیمستعد
تماس با عامل محرک
عواملمحیطی
تحقیقات نشان میدهد در افراد با استعداد ژنتیک
ابتال بــه بیماریهای آلرژیک ،تمــاس با محرک در
زمان جنینی وهنگام شــیر خوردن و ســال اول تولد
در حســاس شــدن کودک مهم است .در مطالعات
مختلــف پرهیــز غذایــی در طول حاملگی ریســک
بیماریهــای آلــرژی را در کــودکان کاهــش نــداده
است .برعکس در برخی مطالعات با پرهیز غذایی
افزایش بیماریهای آلرژی در کودکان مشاهده شده
است.
مثالً در مادران بــارداری که در بارداری بادام زمینی
مصرف کردهاند ،کودکان شــان کمتر به حساســیت
به بادام زمینی مبتال شــدهاند (ب ه شرطی که بیشتر
از دو بــار درهفتــه و حداکثر  5بار در ماه بادام زمینی
مصرف نکنند) بنابراین به مادران باردار با داشــتن
یک کودک مبتال به حساسیت به بادام زمینی پرهیز
از مصرف بادام زمینی را توصیه نمیکنیم.
مادرانــی که در ســه ماه اول بارداری شــیر بیشــتری
مصرف کردهاند ،کودکانشان به نسبت کمتری دچار
آسم و رینیت آلرژیک شدهاند (البته مهم است که
مادر خودمبتال به بیماریهای آلرژی نباشد).
مطالعاتمختلفدیگریدرمادرانوکودکانمبنی
بــر اینکه چه موادی در حاملگــی مصرف کنیم تا از
ابتــای کودکانمان به بیماریهای آلرژی جلوگیری
کنیم در سرتاســر جهان انجام شــده اســت .مثالً در
مــورد مصرف ویتامیــن  Dدر حاملگی و شــیردهی
جهت جلوگیری از بیماری آلــرژی در کودک انجام
شد که نتایج کافی در مؤثر بودن مصرف ویتامین D
بهدست نیامد .همچنین تاکنون استفاده از امگا3در
بــارداری و شــیردهی جهــت جلوگیــری آلــرژی در
کودکان به نتایج قابل قبولی نرسیده است .استفاده
از مواد حاوی اســید چرب غیر اشباع با زنجیره بلند
بین دانشــمندان مختلــف مورد بحث اســت .البته
فوایــد مصــرف هر دســته از این مــواد در بــارداری و
شیردهی بر کسی پوشیده نیست.
دســته دیگــری از مــواد کــه در تحقیقــات نتایــج
امیدوارکننــدهای درکاهــش بیماریهــای آلــرژی
در کــودکان داشــته اســت ،پــرو بیوتیکهــا و پــره
بیوتیکهاســت که با توجه به گستردگی مطالب در
ایــن بــاره ،در مقاله دیگــری به طور مفصــل به این
یپردازیم.
موضوعم 

چنــد روز پیــش دختر بزرگم که تازه کالس اولی شــده اســت از مدرســه که
آمــد ،گفــت امــروز یکی از دوســتانم بــه من یک چیز ســفید ترشــی داد که
بخورم .اســمش یادم نیســت اما من دوســتش نداشــتم .اول فکر کردم در
مورد قره قروت حرف میزند اما بعد کشــف شــد که منظور از «چیز ســفید
ترشمزه» کشــک اســت .دو ســه روز بعــد از آن ،فاطمه باز بــه خانه آمد و
گفت امروز دوســتم دوباره به من کشــک داد و مامان! من دیگه دوســتش
داشــتم .خیلی خوشــمزه بود .میشه کشــک بخریم من هم ببرم مدرسه؟
کمــی تعجــب کردم ،آخــر به نظرم بردن کشــک برای خوراکی به مدرســه
کمــی عجیــب بــود .گفتم بچههــای دیگه هــم مدرســه کشــک میآورند؟
فاطمــه گفت آررره ،نصفــی از بچهها برای خوراکی کشــک میآورند و این
طوری بود که پای کشک به خانه ما باز شد!
حاال در خانهمان ما انواع کشــک داریم ،کشــک ســاده ،کشــک زیره ،کشک
قرهقروتی و کشــک شــیرینبیان! البته هــر کدام از دخترها طرفــدار یکی از
ایــن انواع کشــک هســتند .اما به صــورت کلی کشــک به جایگاهی رســیده
کــه تــا پیش از ایــن وقتــی فاطمه میخواســت حســاب کند که چقــدر پول
توجیبی هایش را جمع کرده ،حساب میکرد که خب من میتوانم با پولم
یه بستنی بخرم ،یا دو تا یا چند تا! اما این اواخر یک روز گفت خب من حاال
ایــن قدر پول دارم که میتوانم باهاش کلی کشــک بخرم! و بعد کیف پول
ســنگیناش را به من نشان داد .کشف جدید دیگر این روزهای من مربوط
بــه آبرنگ اســت .مریــم دختر کوچکتــرم کار بــا آبرنگ را خیلی دوســت
دارد .امــا تــا این اواخر هــر موقع آبرنگ به دســتش مــیدادم خروجی آن
صفحهای خیس و چروک به رنگ قهوهای بود ،بس که همه رنگها را هم
میزد .گاهی هم که میخواستم به او روش درست استفاده را یاد بدهم ،از
هیجان زیاد رسیدن به آبرنگ خیلی گوش نمیکرد و به کار خودش ادامه
مــیداد .این بار اما برایش نقاشــی ســادهای کشــیدم و از او خواســتم آن را
رنگ کند .انگار این فعالیت توانست انرژیاش را جهت داده و کنترل کند.
مادرانه
خــاف نوبتهای قبل این بــار مریم رنگهای کمتری را با هم ترکیب کرد
نرگس عزیزی
(البته که کمی ترکیب کردن جز واجبات اســت) و از آن مهمتر هم این که
با کمی آموزش یاد گرفت چطور آب سر قلممو را کم کند تا کاغذش خیس
و چروک نشــود .جدای از رنگآمیزی ،خودش هم نقاشــیهای دیگری کشــید .فعالیت این قدر مطلوب بود که مریم
حدود چهل دقیقهای مشــغول دو صفحه رنگآمیزی و دو صفحه نقاشــی آزاد بود .در نهایت نقاشــیها را روی تابلو
زدیم و از آن روز هر میهمانی به خانه ما آمده ،مریم از آنها دعوت کرده تا نقاشیهایش را ببینند.

کشفهای جدید ما:
کشک و آبرنگ!

نزدیک ظهر گیج و منگ از خواب بیدار شــد .چیزی از آشــفتگی دیشــب
یــادش نبــود؛ تا اینکه چشــمش به اتــاق درهــم و برهم افتــاد .لباسهای
روی تخــت افتــاده ،لیــوان نیمخــورده چاینبــات روی پاتختی ،دســتمال
روای 
تها
ی
ی
کاغذیهــای مچالــه ایــن طــرف و آن طــرف ....یــادش افتــاد! و انعــکاس
کروانپ
جملههای دیشــباش را در ذهن شــنید« :مگر من و نســرین سالها باهم
زشک
رفیــق نبودیم؟ چرا به من نگفت که دارد امتحان ارشــد میدهد؟ حاال که
نتایــج اعالم شــده باید به من بگویــد؟ حاال؟ آن هم به مــن؟ اصالً لیاقت
دوســتی مــرا نــدارد ،هیچوقت بــرای من ارزش قائــل نبوده ،فقــط به فکر
خودش است ،مخصوصاً کارها را یواشکی پیش برده که من نفهمم ،نکند
دســت باال
کــه من هم به فکر ادامــه تحصیل بیفتم! چقدر هم خودش را
ِ
میگیرد! مگر میشــود آدم تفننی بخواند و قبول بشــود؟ آن هم دانشــگاه
به این خوبی؟»
دوباره خودش را روی تخت انداخت و به ســقف خیره شــد« :چرا؟ آخر
این انصاف نیست! بدون نسرین چه کار کنم؟» توی ذهنش نسرین ،رفیق
چندین و چند ساله را کامل حذف کرده بود ،یعنی یکتنه به قاضی رفته،
شــواهد را روی میــزش پــرت کرده و حکــم را صادر و اجرا کــرده بود و حاال
دوران «پسانســرین» را در ذهن مجســم میکرد .کسی را برای ساعتهای
طوالنــی وراجیهای بیســروته نداشــت ،کســی را برای چک کردن پشــت
مانتو موقع خرید نداشــت ،کســی نبــود که بتواند بــا فحشهایی مثل «خر
احمق من!» محبتاش را به او ابراز کند!
بلنــد شــد و ســمت دستشــویی رفــت .وقتــی دوتــا مشــت آب بهصورت
پفکرده و چشــمهای وقزدهاش پاشــید ،تصمیماش را گرفت و با صدای
بلنــد رو بــه آینــه اعــاماش کرد« :چــی فکر کــرده؟ من هــم از حرصاش
مــیروم امتحان میدهــم! تفننی ،آره؟ اینطوریهاســت؟ پــس بچرخ تا
بچرخیم!» کرم پاککننده را به کل صورتش مالید ،چنان با غیظ و شتاب،
کــه موهایش هــم از کرم بینصیب نماند ،آســتیناش خیس شــد ،آب به
چشــماش رفت و شروع کرد به ســوختن! کالفه شده بود؛ برود زیر دوش؟
سکانسهای دیده نشده
رفت توی اتاق بههمریخته که اتاق را مرتب کند ،نگاهش به ساعت افتاد.
فرنوش صفویفر
از وحشــت تأخیر جیغ کوچکی کشید .امروز را مرخصی بگیرد .ذهن شلوغ
روانپزشک
و بههمریختهاش نمیتوانســت واقعیت را ببیند و درست تصمیم بگیرد؛
همچون تصمیم و حکم عجوالنهاش در مورد دوســت چندینوچندســالهاش ،که ظرف چند ساعت ،کل وفاداریها و
رازگوییها ،خیرخواهیها و ســاعات خوشــی را که باهم گذرانده بودند ،همچون برگهای دفتر چرکنویس پاره کرده
و مچاله و دور انداخته بود....

یک شب به جای سالها
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