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به گفته محققان، خوردن صبحانه سرشار از فیبر حاوی جو دوسر و میوه 
و سبزیجات کافی در طول روز می تواند از تحلیل استخوان ها پیشگیری 
نماید. آرتروز نشانه سالمت ضعیف استخوان هاست که عمدتاً با 
افزایش سن بروز می کند. این بیماری در اصل بر مفاصل تأثیر گذاشته و 

افراد مبتال به آن از درد و خشکی مفاصل رنج می برند.
درحالیکه درمان های متعددی برای این مشکل از جمله دارو، 
فیزیوتراپی یا گاهی اوقات جراحی برای کاهش عالئم و بهبود کیفیت 

زندگی فرد وجود دارد، اما هنوز هیچ درمانی قطعی وجود ندارد.
اما یافته های جدید مطالعاتی نشان می دهد خوردن صبحانه سرشار 
از فیبر حاوی جو دوسر و مصرف میوه و سبزیجات کافی در طول روز 
می تواند به حفظ انواع باکتری های مفید روده که تأثیر مثبت بر بیماری های 
مزمن التهاب مفاصل دارد، کمک کرده و از تحلیل استخوان ها پیشگیری 
نماید. یافته های محققان دانشگاه فردریچ الکساندر آلمان نشان می دهد 
رژیم غذایی سالم سرشار از فیبر قادر به تغییر باکتری های روده به 
گونه ای است که موجب تشکیل اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه بیشتر 
بخصوص از نوع پروپیونات می شود. اسیدهای چرب دارای زنجیره 
کوتاه برای بدن مهم هستند چراکه موجب تأمین انرژی، تحریک حرکت 

روده و ایجاد تأثیر ضدالتهابی می شوند.
ماریو زائیس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما 
توانستیم نشان دهیم که رژیم غذایی دوستدار باکتری ها دارای تأثیر 

ضدالتهابی و همچنین تأثیر مثبت بر تراکم استخوان است.«
محققان همچنین اثبات کردند غلظت باالی اسیدهای چرب با 
زنجیره کوتاه، به عنوان مثال در مغز استخوان، که پروپیونات در آنجا 
موجب کاهش تعداد سلول های تخریب کننده استخوان می شود، روند 

تحلیل استخوان را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.
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نتایج یک تحقیق نشان می دهد تولد زودرس بر مهارت های گفتاری در کودکان 
تأثیر می گذارد. گروهی از کارشناسان آمریکایی اظهار داشتند: نوزادانی که 
پیش از موعد به دنیا می آیند، ممکن است در سال های نخست کودکی به لحاظ 
توانایی های گفتاری و سخن گفتن ضعیف تر باشند. همچنین اسکن مغزی این 
کودکان حاکی از آن است که تولد زودهنگام باعث می شود رشد کورتکس 
شنوایی آنان با تأخیر انجام شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این تاخیرات 
با بروز مشکالت گفتاری و کالمی در سن دو سالگی مرتبط است. کارشناس 
ارشد این مطالعه از دانشگاه ایلی نوی گفت: هنوز شناخت بسیار محدودی 
از چگونگی رشد شنوایی در نوزادان نارس وجود دارد. این تیم تحقیقاتی بر 
کورتکس شنوایی اولیه و قشر شنوایی ثانویه تمرکز کردند. بررسی ها نشان داد 
در هفته بیست و ششم بارداری کورتکس شنوایی اولیه نسبت به قشر شنوایی 
ثانویه رشد بیشتری داشته  است. همچنین به گفته متخصصان در هفته چهلم 
رشد این دو قسمت در نوزادان نارس نسبت به نوزادان دیگر کمتر بوده  است. 
متخصصان همچنین به ارتباط بین تأخیر در رشد قشر شنوایی ثانویه در نوزادان 

و بروز مشکالت گفتاری در کودکان دو ساله پی بردند.
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خـوردن جو دوسـر در صبحـانـه 
راهـی بـرای مقـابلـه بـا آرتـروز

تـاثیـر تـولـد زودرس بـر 
مهـارت های گفتـاری در کودکـان

تغذیه و سالمت

تـــازه ها

درک دشواری تغییر برای بسیاری از ما بسیار 
سخت است اما جالب آنکه بسیاری از این 
دالیل از یک منشأ مشخص برمی آیند و آن 
چیزی نیست جز ترس.  بسیاری از ما ترس 
عمیقی از تغییر داریم زیرا به توانایی خود در 
تطبیق یافتن با شرایط و انتظارات جدید شک 
داریم. این ترس البته می تواند در ارتباط با 
از دست دادن هم باشد، از دست دادن هایی 
که همراه با تغییر با آن مواجه می شویم. 
همه انواع تغییرات تا اندازه ای، با فقدان و از 
دست دادن همراه هستند و این همان چیزی 

است که تغییر را دشوار می کند.
  از دست دادن می تواند جنبه های عملی 
زیادی همچون از دست دادن کار، همکاران 
یا محیط کار را در پی داشته باشد یا می تواند 
شامل جنبه های عینی کمتری همچون از 
دست دادن منزلت، عزت نفس یا توانایی 

انجام کار جدید باشد. 
  عالوه بر این افرادی که نیاز مبرمی به امنیت دارند با احتمال 
بیشتری دربرابر تغییر مقاومت می کنند زیرا تغییر احساس 
امنیت آن ها را به خطر می اندازد. تغییر، به معنای بیرون آمدن 
از منطقه امن و وضعیت عادی به وضعیت فوق العاده است. 
ترس از تغییر می تواند ما را دچار احساس فقدان، سردرگمی 

و دوپارگی میان نیاز به عمل و بی عملی کند.
  رفتارهای مشخصی وجود دارند که نشانه های واکنش به 

تغییر هستند. این نشانه ها شامل موارد زیر می شوند: پرخاش 
و عصبانیت، شعله ور شدن غیر معمول احساسات، تشویق 
سایرین به مقاومت کردن، بی احساسی و رفتارهای نامطبوع، 
عدم عمل به وظایف مهم، افزایش غیبت کردن در محیط 
کار، تأخیر داشتن، عدم نشان دادن واکنش مناسب، عدم 
گوش دادن و بی عالقگی، تالش های آگاهانه و مؤثر برای 
تخریب. البته باید در نظر داشت که وجود این عوامل به این 

معنا نیست که افراد در نقطه مقابل تغییر قرار 
دارند بلکه مقاومت واقعی در برابر تغییر زمانی 
اتفاق می افتد که افراد بعد از پرسیدن سؤاالت 
و تردیدهای خود نمی توانند پاسخ مناسب را 

به تغییر بدهند.
برای  آماده شدن  مقاومت و    مدیریت 
مواجهه با آن یکی از بهترین راه هایی است که 
هر فردی می تواند در زمان تغییر به کار ببرد.    
مقاومت به تغییر واکنشی طبیعی است بنابراین 
باید منتظرش بود و برای آن برنامه  داشت و آن 
را پذیرفت. مقاومت در برابر تغییر به این معنا 
نیست که تغییر یا افراد مخالف با آن بد هستند 
بلکه باید آن را به عنوان یک واکنش طبیعی 

پذیرفت و راه را برای عبور از آن هموار کرد.
اگر شما بتوانید نکات زیر را در فرآیند تغییر 
در نظر بگیرید به خوبی می توانید این بخش را 

پشت سر بگذراید:
  دالیل ترس را برای خود مشخص کنید

 اطالعات الزم را برای عبور از این مرحله به دست آورید. 
چه اطالعاتی الزم دارید؟

 دالیل و چشم اندازهای تغییر را با نگاهی باز و شفافیت 
بیشتر برای خود ترسیم کنید

 یک زمان بندی برای تغییرات پیش رو در نظر بگیرید.
 در این زمینه صحبت کنید و ارتباطات مؤثر داشته باشید.
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چـرا   افـراد در بـرابـرتغییـر مقـاومـت می کننـد؟

8 راه برای داشتن یک تعطیالت واقعی و تجدید قوا

زنان باردار با تغییرات زیادی در روند عادی 
زندگی خود روبه رو می شوند ویکی از 
تغییر وضعیت ها، تغییر در وضعیت خواب 
مختلفی  دالیل  به  .خوابیدن  آن هاست 
می تواند برای زنان باردار دشوار باشد. برای 
مبارزه با بی خوابی بارداری پیشنهادهای 

زیر ارائه می شود:
هم  ماساژ  گرفتن  و  گرم  آب  حمام 

می تواند بدن را برای خواب آماده سازد.
به  می تواند  نیز  روزنگار  نوشتن 
و  فرزندتان  درباره  شما  نگرانی های 

آسودگی خاطر شما کمک کند.
و  پرادویه  زیاد،  غذای  خوردن  از 
وعده های چرب پیش از خواب خودداری 

کنید.
درست است که نوشیدن مایعات فراوان 
در طول روز برای بدن مفید است اما این کار 
را پیش از خواب انجام ندهید و دریافت 

مایعات خود را محدود کنید.
از بالش های اضافی بیشتری در مقایسه 
با زمان معمول برای خوابیدن بهره ببرید. 
سعی کنید روی سمت چپ بدن بخوابید 
شما  برای  می تواند  وضعیت  این  زیرا 

آسایش بیشتری داشته باشد.
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خـواب در بـارداری

خبــر

راهنمایی برای تازه گیاه خواران
انتخاب خوشمزه: گیاه خوار شدن به معنای خوردن غذاهای 
خوشمزه است.در صورت گیاه خوار شدن می توانید غذاهایتان 
را از میان میوه ها،سبزی ها،لوبیا و غالت سبوس دار انتخاب 
کنید.یک گیاه خوار تنوع نامحدودی دارد.درنتیجه،غذاهای یک 

گیاه خوار هم خوشمزه و هم متنوع است.
تا کجا می خواهید بروید؟ یک فردی که غذاهای گیاهی 
می خورد،دیگر لب به غذاهای حاوی گوشت قرمز،ماکیان یا 
ماهی نمی زند.یک فرد گیاه خوار می تواند تخم مرغ یا لبنیات 
است،از خوردن هر  گیاه خوار صرف  که  فردی  بخورد.یک 
چیزی که از حیوانات می آید همچون شیر،پنیر و تخم مرغ 

خودداری می کند.
جذب پروتئین: با غذاهای گیاهی می توانید تمام پروتئین 
موردنیاز خود را به دست آورید.فقط مطمئن شوید که از طریق 
خوردن انواع مختلف مغزها،دانه ها،حبوبات و غالت کالری های 
کافی جذب می کنید.لوبیای سیاه و برنج به همراه یک ساالد 

نمونه ای از یک غذای گیاه خواری کالسیک است.
استفاده از دستورالعمل غذایی موردعالقه خود: اگر 
قباًل غذاهای گوشتی می خوردید،اکنون در غذاهای موردعالقه 
خود به جای گوشت از سبزی ها استفاده کنید.برای مثال،می توانید 
در الزانیا به جای گوشت از اسفناج یا پنیر سویا استفاده کنید.

فلفل های دلمه ای را با سبزی ها پرکنید: فلفل های دلمه ای 
را با برنج و سبزی ها پرکنید.به جای استفاده از گوشت از لوبیا استفاده 
کنید.می توانید طبق معمول از چاشنی های مختلف استفاده کنید.
یک املت سبزی درست کنید: تخم مرغ یک منبع خوب 
پروتئین است.می توانید در تهیه املت به جای همبرگر و پنیر 
از سبزی ها استفاده کنید.در تهیه املت می توانید از هویج،قارچ 

و اسفناج استفاده کنید.
در تهیه مرغ پارمزان از بادمجان استفاده کنید: اگر 
قباًل مرغ پارمزان می خوردید،اکنون بادمجان را تکه تکه کرده 
و به جای مرغ از آن استفاده کنید.اگر خواهان مصرف لبنیات 
نیستید،می توانید بجای پنیر پارمزان از پنیر سویا استفاده کنید.

خوراک چیلی خود را تغیر دهید: وقتی که هوس خوردن 
یک کاسه چیلی به سر شما آمد می توانید در آن از لوبیا یا پنیر 
سویا نیز استفاده کنید.افزودن لوبیا و پنیر سویا به جای گوشت 

می تواند غذای شما را طعم دار کند.
یک برگر پورتوبلو کباب کنید: چیزبرگر را فراموش کنید.

می توانید به جای چیزبرگر از قارچ پورتوبلو استفاده کنید و آن 
را درون نان قرار دهید و داخل نان را پر از کاهو،گوجه فرنگی 

یا پنیر کنید.
وقتی که یک برگر سبزیجات می خواهید: اگر می خواهید 
چیزی را بخورید که شبیه به یک همبرگر واقعی است،برگر 
سبزیجات را امتحان کنید.اکثر سوپرمارکت ها برندهای متفاوتی 

از برگرهای سبزیجات یخ زده دارند.برگر سبزیجات حاوی 
سبزی های مختلف،سویا و غالت است که فیبر و پروتئین 

کافی نیز برای فرد فراهم می آورد.
استفاده از سویا: محصوالت سویا منبع خوبی از پروتئین 
هستند.سویا جایگزین خوبی برای گوشت قرمز است.در بازار 
 Edamame( امروز غذاهای سویایی متفاوتی وجود دارند.ادامام

( دانه های سویایی هستند که فرآوری نشده اند.
بهره مندی از مزیت های سالمتی: ازآنجایی که رژیم های 
یا  گیاه خواری حاوی محصوالت حیوانی خیلی کم  غذایی 
غذایی  رژیم های  هستند،درنتیجه  حیوانی  محصوالت  بدون 
گیاه خواری حاوی کلسترول و چربی اشباع شده کمی هستند.

بسیاری از تحقیق ها نشان داده اند که احتمال ابتالی گیاه خوارها 
به بیماری های مشخصی همچون بیماری قلبی و دیابت نوع 2 
کم است. گیاه خواری که از میوه ها و سبزی های مختلف استفاده 
می کند از خاصیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزی ها بهره می برد 

و درنتیجه از سرطان مصون می ماند.
جذب مواد مغذی موردنیاز: مطمئن شوید که آهن،ویتامین 
خود  بدن  جذب  کافی   D ویتامین  و  ،روی،کلسیم   B12
می کنید،مخصوصاً اگر یک گیاه خوار صرف هستید.یک متخصص 

تغذیه می تواند در صورت نیاز به مکمل ها پیشنهاد مصرف 
مکمل ها را به شما دهد.

یا  شیر،پنیر  اگر   :D ویتامین  و  کلسیم  منابع  یافتن 
ماست می خورید،احتماالً کلسیم کافی برای قوی نگه داشتن 
استخوان های خود را به دست می آورید.اگر می خواهید که 
گیاه خوار صرف باشید به دیگر منابع کلسیم نیاز خواهید داشت.

این منابع شامل سویای غنی شده و شیر بادام و آب پرتغال،بعضی 
از مغزها و دانه ها و بعضی از سبزی های سبز هستند.افرادی که 
از محصوالت لبنی خودداری می کنند ویتامین D کافی نیز به 
دست نمی آورند.منابع غیر گوشتی ویتامین D شامل غذاهای 
غنی شده همچون آب پرتغال،غالت و پنیر سویای درست شده 
با سولفات کلسیم و شیرهای غنی شده همچون شیر سویا یا 

شیر بادام هستند.
جذب روی: اگرچه در بسیاری از غذاهای گیاهی روی یافت 
می شود،اما روی موجود در غذاهای گیاهی به خوبی روی موجود 
در گوشت جذب نمی شود.مصرف بسیار غذاهای سرشار از 
روی می تواند میزان جذب روی توسط بدن شما را افزایش 
دهد.شیر،پنیر،نان های سبوس دار،غذاهای سویایی و حبوبات 

مانند نخود از منابع خوب  روی هستند.

حواستان به جذب آهن باشد: آهن فقط در گوشت قرمز 
وجود ندارد.می توانید با خوردن سبزی های سبز پربرگ،لوبیای 
پخته شده،توفو )پنیر سویا( و غالت غنی شده آهن را جذب 
کنید.به مانند روی،آهن موجود در گیاه به خوبی آهن موجود 
در گوشت جذب نمی شود.راه حل این است که به طور منظم 
غذاهای سرشار از آهن را بخورید یا غذاهای گیاهی آهن دار 
را همراه با غذاهای حاوی ویتامین C بخورید که به جذب 

آهن کمک می کنند.
جذب امگا 3 را در لیست خود قرار دهید: اسیدهای 
چرب امگا 3 چربی های خوبی هستند که می توانند فشارخون شما 
را پایین آورند،سالمت قلب شما را بهبود ببخشند و زوال عقل 
ناشی از سن را به تأخیر بیندازند.دو نوع اسید چرب امگا 3 وجود 
دارد.اکثر مزیت های سالمتی مربوط به اسید داکوزاگزوائونیک 
)DHA ( است که اساساً در ماهی های پرچرب و غذاهای 
غنی شده همچون تخم مرغ ها یافت می شود.اگر هیچ یک از این 
غذاها را نمی خورید،احتماالً نیاز به یک مکمل خواهید داشت.

دانه های کدوتنبل،دانه های کتان،گردو و روغن کانوال منبع خوبی 
از اسید آلفا لینولنیک هستند که یک اسید چرب امگا 3 مفید 

برای سالمتی قلب است.
آیا ویتامین B12 کافی جذب می کنید؟ سطوح پایین 
ویتامین B12 می توانند باعث ضعف عضله و خستگی شوند.
این ویتامین در بعضی از غذاهای غنی شده و غذاهای حیوانی 
همچون گوشت ها،تخم مرغ ها و محصوالت شیری یافت می شود.

بنابراین،اگر یک گیاه خوار صرف هستید،نیاز به غذاهای غنی شده 
با ویتامین B12 یا مکمل ها خواهید داشت.

رژیم غذایی گیاهی برای کودکان مناسب است؟ یک 
باشد و  برای کودکان بی خطر  رژیم غذایی گیاهی می تواند 
شاید برای آن ها خوب باشد.تنها مطمئن شوید که کودکان 
برای رفع نیازهای خود چربی کافی جذب می کنند.مغزها،کره 
بادام زمینی،آووکادو،محصوالت شیری و تخم مرغ ها منبع های 
خوبی هستند.وقتی که در مورد مفید بودن رژیم غذایی گیاهی 
برای کودک خود شک دارید با یک متخصص تغذیه یا پزشک 

کودک خود صحبت کنید.
کل هفته را به گیاه خواری اختصاص ندهید: نیاز نیست 
که در تمام 7 روز هفته یک گیاه خوار باشید.اگر 1 یا 2 روز هفته 
را به گیاه خواری اختصاص دهید می توانید میزان چربی های 
اشباع شده و کلسترول را کاهش دهید و میوه ها و سبزی های 
بیشتری بخورید.گیاه خواری را امتحان کنید،شاید از آن خوشتان 

آمد و دوست داشتید بیشتر امتحانش کنید. 
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