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زندگی سالم

مصرف ماهی
در دوران بارداری

یکی از مهمترین سؤاالت
مطــرح در تغذیــه در
مطب
دوران بارداری این اســت
دکتر سمیه ادایی
که به چه میزان ماهی در
متخصص زنان
بــارداری مصــرف کنیــم.
چــرا که ماهــی و از جمله
صدفهــا  ،یک غذای ســالم اســت کــه دارای چربی
اشــباع و پروتئین باال اســت .همچنین ماهی از منابع
اصلــی رژیــم غذایی بــرای دوماده ،اســیدهای چرب
غیر اشــباع بــا زنجیــره بلنــد( )PUFA 3-nو( n3که
بهنــام امگا  3نیزنامیــده میشــود) ،ایکوزاپنتانوئیک
اســید ( )EPAو اســید دوکوزاهگزانوئیک اسید DHA
میباشــدEPA.یک پیــش مــاده اســت کــه در کبد به
DHAمتابولیزه میشــود .جذب PUFA 3-nمادری
جهت رشــد حداکثــری بصــری وشــناختی در دوران
کودکــی الزم اســت و ممکــن اســت وقتــی در دوران
حاملگــی جــذب میشــود فواید دیگــری نیز داشــته
باشــد ...هر چنــد مصرف ماهــی زنــان را در معرض
دریافــت جیــوه و ســایر آالیندههــای محیطــی قــرار
میدهد که نمیتوان از آنها اجتناب کرد ،ولی به نظر
میرســد تأثیرات سودمند DHAوســایر مواد مغذی
در ماهی از تأثیرات بد جیوه بیشــتر باشد ،بخصوص
در مصرف ماهیهای باجیوه اندک و  DHAباال.
DHAهمچنین و  EPAبهعنوان مکمل و غذاهای غنی
شــده در دســترس هســتند .این محصــوالت یک منبع
جایگزین  PUFA 3-nبرای زنانی است که نمیتوانند
یا نمیخواهند ماهی مصرف کنند ،اما ممکن است اثر
مشــابهی با آن داشته باشــدDHA .موجب رشد سریع
مغز در ســه ماهه ســوم بــارداری و دوســال اول کودکی
میشود و در قشر خاکستری مغز و شبکیه چشم تجمع
مییابــد.در اکثــر مطالعــات آیندهنگــر و گذشــته نگــر،
مادرانی که ماهی در دوران بارداری مصرف میکردند،
کودکانشــان از نظر تکامل عصبــی در وضعیت بهتری
قرار داشتند .ولی باید بدانیم که  90درصد جیوه موجود
در ماهی نیز جذب میشــود و با پختن از بین نمیرود.
در معــرض جیــوه قــرار گرفتــن جنیــن خــود میتواند
موجب اختالل عصبی شود .چرا که مغز جنین نسبت
بــه جیوه حساســیت بیشــتری دارد .بههمیــن دلیل در
کشورهای پیشــرفته کمیتههای محلی وکشوری جهت
ســنجش میزان جیوه موجود در محصوالت صید شده
درهر ناحیه وجــود دارد تا از مصرف بیش از حد ماهی
و تجمع جیوه در بدن جلوگیری شود.مثالً در بعضی از
کشورها اگر فرد در معرض کمتر از یک دهم میکروگرم
به ازای هر کیلوگرم از وزن خود  mcg/kg 0.1قرار بگیرد،
ایمن است.
ســازمان غــذا و دارو توصیــه میکنــد کــه زنانــی کــه
ممکن اســت حامله شــوند یا در حــال حاضر حامله
هســتند یــا شــیر میدهند مــی تواننــد یک تا ســه بار
درهفتــه( 250تــا  350گــرم غــذای دریایــی در هفته
یــا دو پرس متوســط در هفته) ماهی و ســایر غذاهای
دریایــی با  PUFA 3-nبــاال و جیوه کم مصرف کنند،
مثالً ماهی ســالمون .ســاردین .تیالپیا .ماهی ســفید.
البســتر .ماهــی کولــی و ماهــی قــزل آال و میگــو .و از
مصرف ماهیهایی با جیوه باال ب ه طور کامل اجتناب
کنند مانند ماهی خال مخالی ،ماهی شــکاری بزرگ،
نیــزه ماهــی ،کوســه ماهــی ،ماهــی تیلفــی و ...ماهی
بزرگتر چون از ماهیهــای کوچکتر تغذیه میکند
از میزان جیوه باالتری برخورداراســت .عدم مصرف
ماهــی و جایگزینــی آن با روغن ماهــی و مکملهای
ی شود .تعدادی از غذاهای حاوی
امگا 3توصیه نم 
 DHAدر دســترس هســتند ،از جمله ماســت ،شیر و
تخــم مــرغ .مکملهــای حــاوی روغــن ماهــی یــا
 DHAســنتز شــده توســط جلبــک نیــز در دســترس
هستند.

شــاید برای شــما هم پیش آمده باشد که وقتی با چالشی روبهرو میشوید،
بــه ناگهــان وســیلهای کوچک و کــمارزش به داد شــما میرســد و به نوعی
نجاتبخش میشــود .این هفته در خانه ما در دو موقعیت بسیار متفاوت
این دکمههای کوچک بودند که توانستند به داد من برسند.
این هفته با دخترها به خانه یکی از دوســتانم رفته بودیم .دوستم دختری
همسن فاطمه دارد .از آنجایی که او هم مثل فاطمه کالس اولی است ،به
محض ورود به خانه آنها معلمبازی فاطمه و او شروع شد .اما از دید آنها
مریم با دو سال فاصله ،خیلی کوچک محسوب میشد و راضی نمیشدند
کــه وارد بازی آنها شــود .مریم چند باری بــرای ورود به بازی تالش کرد اما
بیفایــده بــود .یکــی دو بار از دخترها خواســتم تــا مریم را هم بــه بازی راه
بدهند اما هر بار بعد از دو ســه دقیقه مریم میفهمید که نقش خاصی در
بازی ندارد و در نتیجه دوباره دست به دامن من میشد .دیدم این طوری
فایــده ندارد و از طرفی نمیخواســتم به بچههــا امر و نهی کنم ،پس کیفم
را برداشــتم کــه ببینــم چه چیزی برای ســرگرم کردن مریــم میتوانم پیدا
کنم که چشمم به دکمههایی خورد که صبح برای مانتوی جدیدم ،خریده
بــودم تــا از بیدکمهای درش بیاورم .دکمهها را دســت مریم دادم و گفتم
اینهــا پول توســت و من هــم مغازه دارم ،بیــا و از میوههایی کــه دارم کمی
خرید کن .مریم با خوشــحالی دکمهها را گرفت و اول با پولهایش در هال
دوری زد و بعــد برای خرید ســراغ مــن آمد .هنوز خرید مریم تمام نشــده
بود که توجه فاطمه و دوســتش جلب شــد .ادامــه کار را احتماالً میتوانید
حدس بزنید .معلم بازی در چشم به هم زدنی تبدیل به مغازه بازی شد
و من باالخره فرصت پیدا کردم که با دوستم کمی صحبت کنم.
نوبــت دوم زمانی بود که بعد از دوخت دکمههای مانتو خواســتم وســایل
خیاطی را جمع و جور کنم که چشمم به دکمههای اضافهای افتاد که طی
سالها جمع شده بود .جمعه بود و از آنجایی که سرما فرصت بیرون رفتن
به ما نداده بود ،بچهها حوصلهشــان ســر رفته بود .ناگهان فکری به ذهنم
مادرانه
رســید .قوطی دکمههــای اضافه را از کنار وســایل خیاطی برداشــتم و روی
نرگس عزیزی
دو تکــه پارچه نقاشــی ماهی ســادهای کشــیدم .دســت هر کــدام از بچهها
پارچــه را دادم و گفتــم بیاییــد بــا دوختــن دکمه شــکم ماهیها را پــر کنیم.
خوشــبختانه فعالیت برای بچهها جالب بود .تعداد دکمههای دوخته شــده از ده که گذشــت ،اعتماد به نفس بچهها
بــاال رفــت .آخــر شــب قبل از خــواب ،وقتی فاطمه داشــت با عمویــش تلفنی حرف میزد بــه او قول داد کــه به او هم
دوختن دکمه یاد بدهد .وقتی داشت این را میگفت احساس کردم چشمانش برق کوچکی زد.

این دکمههای کوچک
دوست داشتنی

نــگار ،بیقــرار و آشــفته از مراســم چهلــم دایــی بــه خانه آمــد .مانتو و شــال
مشکیاش را درآورد و روی تخت گذاشت .خسته ،خاک آلود .حس میکرد
آن قدر گریسته که حاال خشک خشک است .اما تمایلی به نوشیدن نداشت.
روای 
تها
ی
ی
ً
فکرش اصال قد نمیداد به این که برود برای خودش چیزی بیاورد و بنوشد.
کروانپ
کی باورش میشــد؟ درســت همان روزی که تســویه حساب ســربازیاش را
زشک
گرفته و قرار و مدار مراسم نامزدی و عقد و عروسی قطعی شده ،دارد بعد از
 23روز به خانه میآید ،و آن وقت به همین ســادگی! یک راننده خوابآلود
و یــک تصــادف و تمــام! دیگــر نه داییای هســت ،نــه مراســمی! و همه آن
خاطــرات خــوش کودکــی و نوجوانی نــگار هم ،بــا داییای کــه میفهمید و
خوش بود و لب همه را به خنده باز میکرد ،دود شد و به هوا رفت.
آن قدر عصبانی بود که ورد زبانش شده بود« :خیلی بیانصافی دنیا! خیلی!
یعنــی یک دقیقــه ،اصالً یک لحظــه کافی بود تــا این همه خوشــبختی را از
آدم هــا بگیری؟» یاد حمیده افتاد و دلش آتش گرفت .چطور توانســته بود
خــودش را راضی کند کــه به خانه حمیده برود؟ خودش هم نمیدانســت.
فقط این جمله در ذهنش تکرار میشــد که دایی حسین اگر زنده بود ،حتماً
میخواست که او در این روزهای داغدیدگی به دیدار نامزدش برود و تسکین
دل دردمندش باشد.
رفتــه بود پیشــش و دقایق طوالنــی ،بیهیچ حرفی ،در آغوش هم گریســته
بودنــد .بعد نشســته بودند و یــک چای نبات باهم نوشــیده بودند و حمیده
کتابی را که هفته پیش از حسین هدیه گرفته بود نشانش داده بود« :مهمانی
چــه زود تمام شــد» و هر دو با تکرار اســم کتاب باز زده بودنــد زیر گریه .نگار
ویدیوی کوتاهی را که دو ماه پیش موقع تولد حسین ضبط کرده بودند باز کرد
و باز هر دو ،از دیدن اداها و شوخی هایش همزمان با چهره اشکبار خندیده
بودند و وقتی نگار داشت خداحافظی میکرد ،همدیگر را سخت در آغوش
فشرده بودند و از هم قول گرفته بودند که مواظب خودشان باشند و باز باهم
قرار بگذارند و مرهم دل ســوگوار هم باشــند ....انگار مطمئن بودند که برای
آنها اتفاقی مرگبار ،شــبیه آنچه که برای حســین افتاده بود ،نمیافتد و آنها
سکانسهای دیده نشده
دوباره خواهند توانســت همدیگر را ببینند و به هم آرامش بدهند .شانه باال
فرنوش صفویفر
انداخت :دنیای بیانصاف! بله او هم میتوانســت همین حاال با یک زلزله،
روانپزشک
حتی خیلی ضعیف ،که باعث افتادن لوســتر اتاق روی سرش میشود ،یک
پشه که از گوشش وارد مغزش میشود ،یک لخته راهگمکرده میان رگهای قلبش یا هر اتفاق پیش پاافتاده یا عجیبی،
بمیرد یا به کما برود ،و دیگر هیچ امکانی برای دیدار مجدد با حمیده نداشته باشد .بلند شد تا به حمیده زنگ بزند .این
دنیای ناامن را فقط میتوان در کنار همدیگر تحمل کرد.

درد اگر
مشترک باشد
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