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بیشتر بدانیم

شما از اسفنج ها برای پاک کردن ظرف ها 
در آشپزخانه استفاده می کنید، اما آیا خود 
اسفنج را هم پاک می کنید؟ بدون پاک 
کردن دقیق، اسفنج می تواند باکتری ها 
را به خود جذب کند و باعث انتشار 

آنها به جاهای دیگر شود.
بررسی ها نشان می دهد که بسیاری 
از افراد )تا 40 درصد( اسفنج را فقط با 
آب می شویند- روشی که برای برطرف 
کردن باکتری های زیانبار کافی نیست. 
باید دقیقا توجه داشته باشید که اسفنج 
برای زدودن چه چیزی مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
آب  از  قطره  یک  اگر  مثال  برای 
برای  کنید،  پاک  باید  را  خام  گوشت 
استفاده مجدد از اسفنج حتما باید آن 

را پاک کنید.
برای حل این مشکل این توصیه ها 

را رعایت کنید:
 اسفنجی را که بو گرفته است، دوباره 
استفاده نکنید، چرا که ممکن است حامل 

باکتری باشد.
 هیچ گاه از اسفنج مستعمل دوباره 

نکنید. استفاده 
 اسفنج کثیف شده را با قراردادن در 
چرخه داغ ماشین ظرفشویی  پاک کنید
 برای پاک کردن اسفنج ها می توانید 
مایکروویو  با  آنها  دادن  حرارت  از 
آب  در  را  اسفنج  کنید.  استفاده  هم 
خیس کنید و بعد آن را برای 2دقیقه 
باال  حرارت  درجه  با  مایکروویو  در 
قرار دهید. هرگز اسفنج خشک را در 
مایکروویو قرار ندهید، چرا که ممکن 

است آتش بگیرد.
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اسـفنج کـثیـف 
بـرای اننتشار میکروب

 ترجمه: علی نیکویی

روغن های معطر اسانس مانند اسانس نعنا، اکالیپتوس، 
پرتقال، درخت چای، اسطوخودوس از برگ ها، 
استخراج  پوسته درخت گیاهان  گل ها، ریشه ها، 
در  است  ممکن  روغنی  اسانس های  می شوند. 
پزشکی  شاخه  یک  )آروماتراپی(،  رایحه درمانی 
جایگزین، به کار روند. در این رویکرد از روغن های 
گیاهی معطر و بسیار تغلیظ شده به مقادیر کم استفاده 
می شود با این امید که سالمت جسمی یا عاطفی 
فرد بهبود یابد. گرچه اسانس های روغنی ممکن 
است بوی خوشایندی داشته باشند و برخی از آنها 
حاوی اجزای فعالی باشند که تصور می شود برای 
سالمت مفید هستند، اما شواهد علمی محدودی 
درباره تاثیربخش بودن واقعی این مواد در بهبودی 
سالمت یا خلق وخوی افراد وجود دارد. از طرف دیگر 
حتی شیشه های کوچک این اسانس های تغلیظ شده 

ممکن است بسیار گران باشند.
گرهارد بوش باوئر، استاد شیمی داروسازی در 
دانشگاه وین در اتریش که درباره ترکیبات شیمیایی 
مورداستفاده در رایحه درمانی تحقیق کرده است، 
می گوید اسانس های روغنی آمیزه ای از مواد متفاوت، 
گاهی تا 300 ماده هستند. به گفته او این روغن ها 
هم دارای مواد شیمیایی ساده و هم پیچیده هستند.
به گفته بوش باوئر اسانس های روغنی خالص 
عاری از ترکیبات معطری به نام هیدروکربن های 
چندحلقه ای معطر )PAH( هستند که ممکن است 

با سرطان ارتباط داشته باشند، اما این نوع اسانس ها 
همچنان حاوی ترکیبات آلی فرار )VOC( هستند، 

وگرنه اصال رایحه ای ایجاد نمی کردند.
بوش باوئر گفت: »استفاده از این ترکیبات فعال 
در اسانس های روغنی در غلظت های کم و استنشاق 
بخارهای این روغن ها به طورمعمول در اغلب افراد 
بودن  ایمن  مربوط  آزمایش های  است.  بی خطر 
اسانس های روغنی نشان داده است که در صورت 
مصرف آنها بر اساس دستورات داده شده، اثرات جانبی 
منفی معدودی دارند.« اما پژوهش ها نشان می دهند، 
به علت اینکه برخی از این روغن ها اثرات هورمون 
جنسی زنانه، استروژن را تقلید می کنند، ممکن است 
اثرات ناخواسته ای بر روی مردان بگذارند. بررسی 
که در سال 2007 در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر 
شد، نشان داد که اسانس اسطوخودوس و درخت 
چای ممکن است باعث بزرگ شدن بافت پستانی 

در پسران در آستانه بلوغ شوند.

اسانس های روغنی را چگونه استفاده 
می کنند؟

رایحه درمانگرها توصیه می کنند که این اسانس ها 
به طور مستقیم از بطری، پارچه آغشته به آنها یا 
کف استنشاق شوند، یا پس از رقیق شدن در روغن 
حامل، مانند روغن زیتون یا روغن بادام روی پوست 
ماساژ داده شوند. به گفته بوش بائر، هنگامی این 
اسانس های روغنی استنشاق می شوند، جذب آنها 
از بینی به همان سرعت تزریق داخل وریدی صورت 

می گیرد. اسانس های روغنی را گاهی روغن های 
فرار هم می نامند، به این معنا که هنگام قرار گرفتن 
در معرض هوا که باعث آزاد شدن رایحه های آنها 
می شود، به سرعت تبخیر می شوند. بوش باوئر گفت: 
»در مقام مقایسه، جذب اسانس های روغنی از طریق 
پوست کندتر است، زیرا برخی از این ترکیبات 
شیمیایی باید از الیه های چربی زیر پوست بگذرند 
و ممکن است در آنجا ذخیره شوند.« او تاکید کرد که 
با توجه به قدرت شیمیایی باالی این روغن ها، فقط 
چند قطره از شکل رقیق شده باید در هنگام استعمال 
روی پوست به کار رود. برخی از مصرف کنندگان 
اسانس های روغنی را به آب وان حمام می افزایند 
یا از آنها به عنوان داروهای خانگی استفاده می کنند، 
برای مثال استنشاق اکالیپتوس برای برطرف کردن 
پرخونی بینی. یک راه دیگر استفاده از این اسانس ها 
قرار دادن آنها در یک دستگاه پخش کننده یا بخور 
است تا رایحه آنها به درون هوا فرستاده شود- اسانس 
نعنا برای تحریک هشیاری و اسطوخودوس اغلب 
به عنوان راهی برای ایجاد آرامش به کار می رود، 
اما هیچ بررسی معتبری در حمایت از این ادعاها 

وجود ندارد.
برخی از افراد که خودشان محصوالت زیبایی 
را از ترکیب کردن مواد متفاوت می سازند، ممکن 
است قطراتی از این اسانس های روغنی برای ایجاد 
رایحه به آنها بیفزایند، یا از آنها در ساختن محصوالت 
پاک کننده »سبز« استفاده کنند، زیرا این اسانس ها 

خواص ضدعفونی کننده یا پاک کننده هم دارند.

شواهد محدود درباره اثربخشی اسانس ها
بو نقش مهمی در چگونگی تاثیر اسانس های 
روغنی بر بدن دارد: هنگامی که رایحه این اسانس ها 
استنشاق می شود، باعث تحریک گیرنده های بویایی 
در بینی می شود که پیام های شیمیایی را از راه اعصاب 
به دستگاه لیمبیک مغز می فرستند و این دستگاه هم 
بر خلق وخو و عواطف تاثیر می گذارد و ممکن 
است برخی از اثرات فیزیولوژیک در بدن ایجاد 
کند. هنگامی که این روغن های معطر روی پوست 
به کار می روند، مقداری از آنها درنهایت جذب 

جریان خون می شود.
دکتر ولفگانگ استفلیش، پزشک قفسه صدری 
در بیمارستان اوتو واگنر در وین و معاون رئیس 
اتریش می گوید: »برخی از  انجمن رایحه درمانی 
این روغن ها ممکن است باعث تحریک پوست 
یا واکنش ها آلرژیک شوند و برای همین است که 
باید آزمایش حساسیت با قرار دادن یک روغن را 
روی تکه کوچکی از پوست انجام داد،  و بعد استفاده 
گسترده تر از آن را شروع کرد.« به گفته او، برخی 
از روغن های مرکبات درصورتی که روی پوست 
به کار روند، ممکن است باعث افزایش حساسیت 
به نور آفتاب شوند و برخی از مواد در اسانس های 
روغنی ممکن است برای زنان باردار خطرناک باشند.  
رایحه درمانی پزشکی در اروپا شایع است و برخی 
از پزشکان ممکن است آن را به عنوان بخشی از 

 مراقبت های پزشکی مکمل تجویز و استفاده کنند.
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آیاروغنهایمعطربرسالمتتاثیرمیگذارند؟

دانش روغن های اسانس
تندرستی

نشریه  در  منتشرشده  جدید  بررسی  یک 
پژوهشگران  بوسیله  عاطفه«،  و  »شناخت 
از  استفاده  ظاهرا  که  داد  نشان  فرانسوی 
کارهای جدید  یادگیری  به  می تواند  طنز 

به وسیله نوپایان کمک کند. 
اساس  بر  همکارانش  و  اصیلی  رعنا 
خنده  به  که  دراین باره  پیشین  اطالعات 
انداختن کودکان در سنین باالتر ممکن است 
جنبه هایی از قدرت شناختی آنان را تقویت 
کند، تجربه ای را طراحی کردند تا دریابند 
آیا استفاده از طنز ممکن است تاثیری بر 
یادگیری نوزادان و نوپایان داشته باشد یا نه.
هر یک از کودکان 18 ماهه ای که برای 
شرکت در بخش نهایی این بررسی انتخاب 
شده بود، یک فرد بزرگ سال را که با استفاده 
از ابزاری یک اسباب بازی دور از دسترس را 
به سوی خود می کشید، مشاهده کردند. در 
یک گروه فرد بزرگ سال پس از به دست 
آوردن اسباب بازی صرفا با آن بازی می کرد؛ 
اما در گروه دیگر، فرد بزرگ سال آن را فورا 
به روی زمین پرت می گیرد و به این ترتیب 
باعث به خنده افتادن نیمی از کودکان در 

آن گروه می شد.
نتایج نشان داد که کودکانی به کارهای 
به  نسبت  بودند،  خندیده  بزرگ ساالن 
گروه  در  یا  بودند  نخندیده  که  کودکانی 
کنترل »بدون طنز« قرار داشتند، با موفقیت 
بیشتری توانسته بودند خودشان این عمل 

را تکرار کنند. 
احتمالی  توضیح  دو  پژوهشگران  این 
درباره این نتایج را ارائه کرده اند. یکی اینکه، 
نوزادانی که به طور سرشتی »خوش خنده« 
تعامل  بیشتر  اطرافشان  محیط  با  هستند 
برای  بیشتری  تالش  بنابراین  و  می کنند 
موفق شدن انجام می دهند یا مهارت های 
اجتماعی یا توانایی های شناختی باالتری 
دارند. توضیح دوم این است که عواطف 
مثبت مانند خنده باعث افزایش دوپامین مغز 
می شود و افزایش این ناقل عصبی تاثیر مثبتی 

بر یادگیری می گذارد.
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استفاده از طنز برای 
آموزش به نوپایان


