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زندگی سالم

اهمیت اسید فولیک
در دوران باروری و بارداری

مصرف اسید فولیک قبل
از بــارداری از وقــوع نقص
مطب
در لولههای عصبی NTD
دکتر سمیه ادایی
یا تکرارمجدد این اختالل
متخصص زنان
در جنیــن فــرد جلوگیری
میکند .آمــوزش مصرف
مکمل اســید فولیک در زنانی که قابلیت باروری دارند
مهــم اســت چراکــه اکثــر زنان تــا وقتی کــه تصمیم به
حاملگی نداشته باشند و جهت ویزیت قبل از بارداری
مراجعــه نکننــد از داشــتن ایــن اطالعــات محرومند.
از طرفــی خیلی از افــراد وقتــی از حاملگی خود مطلع
میشوند که از زمان مناسب دریافت این مکمل گذشته
است و تأثیرات سوء مصرف نکردن آن بر جنین در آنها
غیرقابل جبران است و بسته شدن طناب نخاعی خیلی
زود اتفاق میافتد حتی قبل از اینکه فرد متوجه شود که
حامله اســت .زنانی کــه مکمل اســید فولیک مصرف
نمیکننــد مقداری اســید فولیــک به صورت فــوالت از
غذاهــای طبیعــی و مقــداری از غذاهــای غنی شــده با
اسید فولیک (در برخی از کشورها) دریافت میکنند .از
منابع غذایی فوالت که فرم طبیعی اسید فولیک است
میتوان به جگر ،گوشــت گاو ،ســبزیجات برگدار ،نخود
فرنگــی و لوبیــا ،آووکادو ،تخــم مرغ و شــیر اشــاره کرد.
درجات مختلف کمبود فوالت ممکن است بدلیل:
کاهش مصرف
• مثالً از غذاهای غنی شــده با اسید فولیک استفاده
نکنیم.
• بیاشتهایی ،ناامنی غذایی و غیره
تداخــل بــا بعضــی از داروهــا (مثــاً فنــی تویین،
سولفاساالزین ،متوترکسات)
شــرایط پزشــکی یــا جراحی مرتبط بــا بیماریها
(بهعنــوان مثــال ،بیماریهای التهابــی روده ،خارج
کــردن روده بــزرگ ،بیمــاری کبــدی قابــل توجــه،
نارسایی کلیوی که نیاز به دیالیزدارد).
اندازهگیــری ســطح فــوالت خــون در زنــان جهــت
غربالگری افراد با سطح پایین توجیه اقتصادی ندارد.
توصیه میشــود تمام زنان در ســنین باروری روزانه
حداقل چهاردهم میلی گرم اســید فولیک دریافت
کننــد و تا آخرشــیردهی به مصــرف آن ادامه دهند.
در کشــورهای مختلــف دســتورالعملهای متفاوتی
وجــود .در تمام مولتــی ویتامینها یــا ویتامینهای
مخصوص قبل از بارداری این میزان
حداقلی فولیک اســید وجود دارد .بسته به شرایط هر
فرد و سابقه بیماریهای  NTDمصرف اسید فولیک
متفاوت اســت .مثالً اگر در جنین قبلــی  NTDوجود
داشــته باشــد یا هــر یــک از والدین ســابقه درجاتی از
 NTDداشــته باشــند بایــد حداقــل از یــک مــاه قبــل
بــارداری روزانــه  4میلــی گرم اســید فولیــک دریافت
کنند وتا آخر سه ماهه اول بارداری ادامه دهند .زنانی
که در معرض خطر بیشتر داشتن یک کودک مبتال به
 NTDنســبت به جمعیت پایه هســتند ،کاندید برای
مکمل اســید فولیــک باالتر ( 1تا  4میلی گرم) اســت.
ایــن دوز بایــد یک تا ســه مــاه قبل از حاملگی شــروع
شــود و تــا  12هفتــه اول حاملگــی ادامه یابــد ،بعد از
آن دوز تــا  0.4میلــی گرم کاهش مییابــد .همچنین
زنانــی که داروی ضد تشــنج کاربامازپیــن والپروییک
اســید مصرف میکنند باید  4میلی گرم اسید فولیک
مصرف کنند .بیماران با سابقه دیابت قبل از بارداری
بایــد 1میلــی گــرم در روز اســید فولیک مصــرف کنند
 .مصرف اســید فولیک از نقص لوله عصبی با منشــأ
کروموزمــی جلوگیــری نمیکنــد .ســابقه برخــی از
ناهنجــاری ها مثــل شــکاف کام ،بیماری مــادرزادی
قلبــی ،اختــاط اندامهــا و اختالالت مجــاری ادراری
و هیدروســفالی در جنیــن یا کودکان قبلــی یا والدین
تجویز 1میلی گرم اسید فولیک را میطلبد.

از دو هفته پیش قرار شد که مریم را هم برخی روزها راهی مهد کودک کنیم
تــا من فرصت بیشــتری پیــدا کنم به کســب و کار جدیدی کــه میخواهم با
یکی از دوستانم شروع کنم ،برسم .برای شروع فکر کردیم که روزهای زوج
را برود کافی باشــد .آخر من و دوســتم در فکر یک ســری تولید محصوالت
پارچهای مورد نیاز برای آموزش ریاضی در مدارس هســتیم و سه روز برای
شــروع کار کافی اســت .اما تجربه این هفته نشان داد که شاید برای من سه
روز زمان کافی باشــد امــا برای مریم پنج روز رفتن به مهد ،راحتتر از ســه
روز رفتــن اســت .مشــکلی که ما این هفته با مریم داشــتیم ،بــه هم ریختن
ساعت خوابش بود .شبهایی که باید فردایش به مهد میرفت حاضر بود
زود آماده خواب شــود اما امان از شبهایی که روز بعدش نمیخواست به
مهد برود .اصرارش به بیدار ماندن ،کالفهکننده میشد .از طرفی دیر و زود
بیدار شــدنهای صبحاش هم برنامهریزیهای روزانه را دچار مشکل کرده
بــود .در نهایت فکــر کردیم راحتتر این خواهد بود که هر روز مهد برود اما
روزهایی که من کار کمتری دارم ،زودتر به دنبالش بروم.
البتــه این دو هفته درگیر شــدن من با کســب و کار جدیــد کمی برنامه هایم
را به هم ریخت.برای هماهنگی با دوستم ،ناچار از صرف زمان زیادی پای
تلفن بودم .نتیجه این شــد که زمان زیادی با دخترها بویژه فاطمه نداشتم
که صرف کنم .البته این دو هفته آغاز کار ما بود و برای به سرانجام رساندن
قدمهــای اول ،ایــن آشــفتگی طبیعی بــود .اما ایــن وقت صــرف نکردن با
دخترهــا ،هــم به مــن فشــار آورد و هم به آنهــا .نتیجه هم بدخلقــی آنها و
البته کاهش محســوس همکاریشان در کارها بود .بهانه گیریهای عجیبی
که سابقه نداشت و البته کمک خواستنهایی که لزومی نداشت .در نهایت
سهشنبه بود که یک ایده ساده تا حدی به داد من رسید .آن شب برای شام
میخواســتم ماهی درســت کنم که فکری بــه ذهنم رســید .فاطمه و مریم
را صــدا کــردم و ظــرف ماهــی ،آبلیمو و آرد را جلوی دستشــان گذاشــتم.
بــرای آنهــا توضیح دادم که اول تکههای ماهــی را باید داخل آبلیمو بزنند،
مادرانه
بعد در آرد .در آخر هم داخل ســینی بچینند تا من سرخ کنم .اول کار کمی
نرگس عزیزی
آشــفتگی پیــش آمــد اما بعد از دو ســه دقیقــه کار روی غلتک افتــاد .آماده
کردن غذا حدود بیســت دقیقهای طول کشــید و در این زمان فرصت کردیم
تا با همدیگر گپ بزنیم و شوخی کنیم .این فعالیت مشترک و صرف زمانی با کیفیت ،مانند جادو بود .دو دختر من که
دو ســه روزی بود من را کالفه کرده بودند ،به ناگهان تبدیل شــدند به همان دخترهای قبلی ،آرام و با نشــاط .حاال دارم
فکر میکنم یک چنین برنامههایی را باید حداقل دو بار در هفته با هم برگزار کنیم.

معجزه ماهی
با سیبزمینی

شــب دیروقــت از تئاتــر برگشــته ،کــت و پیراهنــش را روی صندلــی پــرت کرد.
هیجانزدهتــر از آن بود که بخواهد مرتبشــان کند یا حتــی به این زودیها ،ولو
یک ســاعت از نیمهشــب گذشــته ،بخوابد .به هیچوجه با تئاتر ،که از قضا کاری
روای 
تها
ی
ی
هنرمندانــه و تحسینشــده هــم بود ،ارتبــاط برقرار نکــرده بود .شــاید اگر زمان
کروانپ
دیگــری بــود ،آن را جــذاب و پرمعنــا مییافت ولــی االن ســخت درگیر هیجان
زشک
رابطــهای بــود که هفته پیش در جشــن نامــزدی اعالمش کرده بودند و جشــن
خودمانی کوچکی برایش ترتیب داده بودند.
چهــره نازنیــن از جلو چشــمهایش کنــار نمیرفــت .آن گونه رؤیایــی ،لطیف و
دوستداشتنی که حاضر نبود به دنیای دیگری جز او چشم بگرداند.
به آسمان که تکه کوچکی ابر به آرامی از میانهاش در گذر بود ،نگاهی انداخت.
نه ،این تصویر درونمایه فضای دل او نبود :دلی سرشــار از عشــق و شور و حالی
عجیب و توضیحناپذیر .او باالخره نیمه گمشدهاش را یافته بود....
و شــگفت آن که در آن طرف شــهر هم دختری پای پنجره اتاقش نشسته بود و
بــه همان تصویر نگاه میکرد و همینها را با خود زمزمه میکرد :اینکه باالخره
نیمه گمشدهاش را یافته بود...
اما دو ســال یا پنج ســال یا بیســت ســال دیگر چه؟ چه چیزی باقی میماند از
این شــور عاشــقانه متقابل؟ چقدر باز هم میتوانستند یکدیگر را نیمه گمشده
هــم بنامنــد؟ آیــا آن زمان بــاز هــم باورشــان را به اســطوره نیمه گمشــده نگه
میدارند؟ آیا میتوانستند چنان صاف و بیموج در برابر هم بمانند که دیگری
باز هم بتواند تصویر خواستها و آرزوها و نیازهای پاسخدادهنشدهاش را ،چون
آینهای ،در او ببیند؟ آیا نگرانی چکه کردن شــیر دستشــویی یا باال رفتن قیمت
پوشــک بچه یا اســترس تمام کردن بهموقع پروژه کاری ،آن قدر این آینه را کدر
نمیکــرد که هر کدامشــان با دیدن دیگری ،فقط یاد غــم و غصهها ،ناکامیها،
نگرانیها و آشفتگیهای خودش بیفتد؟ یا آن قدر به هم عادت نمیکردند که
دیگر تمام دســت هم دیگر را خوانده باشــند و جایی برای تخیل ،غافلگیری و
کشفهای جدید باقی نمانده باشد؟ آیا آن قدر تصویر دیگری برایشان واقعی
نمیشد که دیگر هر یک نتواند دیگری را آن گونه که دوست دارد در ذهن بسازد
سکانسهای دیده نشده
و تخیل کند؟
فرنوش صفویفر
آنها در آن روزها و شبهای پرشور و مهتابی به تنها چیزی که الزم نمیدیدند
روانپزشک
فکر کنند ،این ســؤالها بود .هر دلی که یک بار عاشــق شــده بود ،میدانست که
ایــن شــور دراوج قــرار نبود تا به آخر ادامه پیدا کند ،حداقل به همین شــکل و شــیوه نمیتوانســت ادامه پیدا کنــد .اما اگر قرار
بــود آن لحظــات هــم بتوانند آینده عشقشــان را پیشبینی کنند ،چطور میتوانســتند در آن اوج پرشــور بماننــد و تجربهاش
کنند؟

عشق کار خودش را
خوب بلد است
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