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پرسش

قرص هایی که از گیاهان دارویی مختلف 
تولید می شود و در داروخانه ها به فروش 
می رسند مانند قرص شیرین بیان و... تا 
چه اندازه می توانند جای مصرف خود 
گیاه را بگیرند و آیا می توان امیدوار بود 
این قرص ها همان کار گیاهان دارویی 
می دهند؟  انجام  طبیعی  به صورت  را 

0913****652

پاسخ
دکتر محمدحسین 

صالحی سورمقی
متخصص گیاهان دارویی 

و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

نکات  و  دارو  تولید  استانداردهای  اگر 
مهم داروسازی در کارخانه های داروسازی 
به صورت  دارویی  گیاه  و  شده  رعایت 
قرص، قطره، شربت و... تولید شده باشد 
قطعا موثراست  و خاصیت گیاه اصلی 
بدانید  است  بود. جالب  دارا خواهد  را 
97 تا 98 درصد گیاهان دارویی تفاله و 
دورریختنی هستند و فقط 3-2 درصد ماده 
موثره دارند. در کارخانه های داروسازی 
مواد موثره یا عصاره گیاه را استخراج و 
تفاله های گیاهی را دور می ریزند تا هم 
مصرف دارو راحت تر باشد و هم مواد 
موثره بیشتری از گیاه گرفته شود. وقتی گیاه 
دارویی جوشانده یا دم می شود، مواد موثره 
اصلی که از آن استخراج می شود بیش از 
چند میلی گرم نخواهد بود. به عنوان مثال 
اگر 100 کیلوگرم از گیاهی را بجوشانیم 
ممکن است فقط 10 گرم ماده موثره آن 
ماده  گرم   10 این  از  کنیم.  استخراج  را 
موثره در صنعت داروسازی مثال 1000 
عدد قرص تولید می شود، بنابراین اگر دارو 
استاندارد باشد و وزارت بهداشت آن را 
تایید کرده باشد قطعا اثر درمانی مفیدی 
خواهد داشت.  توجه داشته باشید برخی 
داروها مورد تایید وزارت بهداشت نیستند 
و استانداردهای الزم را ندارند. مصرف 
این داروها که عمدتا در عطاری ها و مراکز 
هیچ وجه  به  می رسند  فروش  به  نامعتبر 
توصیه نمی شود زیرا بسیاری از این داروها 
یا ماده موثره مناسب را ندارند یا در شرایط 
بهداشتی تهیه نشده اند  یا حاوی موادی 
هستند که عوارض مصرف آنها بیشتر از 

فوایدشان است.

پرسش

خانمی با وزن 55 کیلوگرم هستم. چه 
برسد؟  کیلوگرم   70 به  وزنم  تا  کنم 
لکه های  پوستم  در ضمن مدتی روی 
قهوه ای داشتم و میزان آنزیم های کبدی ام 
هم باال بود. لطفا راهنمایی کنید بدون 
باال  را  وزنم  بتوانم  کبدم  چرب شدن 

ببرم. 983****0912

پاسخ
دکتر مجید 
حاجی فرجی

متخصص تغذیه 
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

اشاره  اندازه قدتان  به  اینکه  به  با توجه 
وزنتان  مورد  در  نمی توانیم  نکرده اید 
قضاوت کنیم. ممکن است اصال نیازی 
به افزایش وزن نداشته باشید. به طور کلی 
در مورد افراد الغری که کمبود وزن دارند 
باید دو نکته را در نظر گرفت؛ این افراد یا 
به صورت ژنتیکی الغرند یا به اختالالت 
تیروئید و برخی بیماری ها مبتال هستند. 
افرادی که به صورت خانوادگی و ژنتیکی 
الغر هستند با اینکه اشتهای خوبی دارند، 
غذای کافی می خورند و از نظر اختالالت 
وزن  اما  ندارند  مشکلی  هم  متابولیک 
این  هستند.  الغر  همیشه  و  نمی گیرند 
افراد مشکل خاصی ندارند و بهتر است 
دنبال وزن گرفتن هم نباشند زیرا نتیجه 
چندانی نخواهند گرفت اما افرادی که به 
اختالالت تیروئید مانند پرکاری تیروئید 
یا برخی بیماری ها مبتال هستند ابتدا باید 
اختالل یا بیماری مورد نظر را با مراجعه به 
پزشک متخصص درمان کنند سپس برای 
گرفتن رژیم های مناسب برای تنظیم اشتها 
در وعده های مختلف با غذاهای مناسب به 
متخصص تغذیه مراجعه کنند تا به وزن 
مورد نظر متناسب با قدشان برسند. قطعا 
پیروی از رژیمی که با نظر متخصص تغذیه 
توصیه شده باشد مشکلی برای بدن ایجاد 
نخواهد کرد و این افزایش وزن به چرب 

شدن کبد منجر نخواهد شد.

با خوانندگان 24
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پرسش اول: آیا خوردن تخم  مرغ برای افرادی 
است؟  مضر  باالست،  چربی خونشان  که 
وجود  این باره  در  متعددی  نقل قول های 
دارد که نمی دانیم به کدام یک اعتماد کنیم. 

0930****917

پرسش دوم: لطفا در مورد چربی خون ژنتیکی 
یا فامیلی توضیح دهید و اینکه آیا افراد دارای 
بدون  می توانند  ژنتیکی  خون  باالی  چربی 
مصرف دارو و با رژیم غذایی آن را پایین 

بیاورند؟ 009****0915 

پرسش سوم: خانمی 55 ساله هستم. ناراحتی 
قلبی دارم و عمل تعویض دریچه میترال انجام 
داده ام. چند روز پیش اکوی قلب انجام دادم 
و معلوم شد EF قلبم زیر 20درصد است. 
را  قلبم  می تواند  غذاهایی  نظر شما چه  به 
تقویت کند و میزان EF آن را افزایش دهد؟ 

0912****556

پاسخ
دکتر احمدرضا درستی

متخصص تغذیه 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: از آنجا که مقدار کلسترول زرده 
تخم  مرغ نسبتا باالست، بسیاری از مردم فکر 
کلسترول،  میزان  تخم  مرغ  مصرف  می کنند 
به خصوص کلسترول بد خون را باال می برد 
اما امروزه ثابت شده هر فردی می تواند روزی 
یک تخم مرغ کامل را مصرف کند، هر چند 
اگر میزان کلسترول خونش تا حدی باال باشد. 
کسانی هم که بیماری قلبی بسیار شدیدی دارند، 
سکته کرده اند و رگ های قلبی شان کامال گرفته، 

بخورند.  تخم مرغ  عدد   2 هفته ای  می توانند 
یادتان باشد میزان کلسترول بد خون با مصرف 
روزی یک تخم مرغ کامل باال نخواهد رفت 
اما مصرف بیش از یک تخم مرغ در روز به 
روزهای  در  مختلف،  غذاهای  در  یا  تنهایی 
متوالی و به صورت مکرر می  تواند کلسترول 
اینکه سفیده  ببرد. نکته مهم  باال  بد خون را 
افزایش  را  چربی خون  هیچ  وجه  به  تخم مرغ 
نمی دهد بنابراین افرادی که نگران باال رفتن 
چربی خونشان هستند می توانند مثال نیمرو یا 
املتی درست کنند که داخلش 3 عدد سفیده 
و فقط یک زرده تخم مرغ وجود داشته باشد. 
زرده  تخم مرغ را می توانید بعد از پخته شدن 

به غذای کودکان اضافه کنید.

پاسخ دوم: اگر افزایش چربی خون تابع ژنتیک 
باشد، مقدار آن از حد طبیعی و معمول بسیار 
باالتر خواهد رفت و این مساله مشکالتی برای 
فرد ایجاد خواهد کرد. البته ما در همه زمینه ها 
از حالت  به طور ژنتیکی  افرادی را داریم که 
معمولی تبعیت نمی کنند؛ مثال افراد زیادی هستند 
که فشارخونشان به جای اینکه 12 روی 7 باشد، 
همیشه 9 روی 6 است و هیچ مشکلی هم ندارند 
و زندگی شان طبیعی است و نسل اندرنسلشان 
هم  با همین فشارخون زندگی کرده یا زندگی 
باال  اما چربی  ندارد  نگرانی  و جای  می کنند 
به مرور زمان می تواند نگرانی ایجاد کند. از 
این رو، افرادی که به طور ژنتیکی چربی خون 
باالیی دارند باید زیرنظر متخصص داخلی یا 
غدد، داروی کاهنده چربی خون مصرف کنند و 
مصرف غذاهایی که چربی خون را باال می برند، 
کاهش دهند و به جای آنها غذاهایی استفاده 
کنند که چربي خون را پایین می آورند. از جمله 
اشاره  به سبزیجات  این مواد غذایی می توان 
کرد. مصرف سبزی های فراوان در رژیم غذایی 

به خصوص کلم بروکلی و کدوی خام، آبپز یا 
کبابی می تواند چربی خون را پایین بیاورد. به 
جز سبزیجات، انواع جو و محصوالت تهیه شده 
اینکه  به شرط  به  خصوص جو دوسر  از جو 
سبوس آن گرفته نشده باشد، نقش موثری در 
کاهش چربی خون دارند. برنج قهوه ای نیز که 
همان برنج سفید همراه با الیه نازکی از سبوس 
روی آن است، می تواند به کاهش چربی خون 
کمک کند و برای سالمت دستگاه گوارش مفید 
باشد. عالوه بر اینها اسیدهای چرب امگا3 مثل 
روغن ماهی و انواع ماهی به شرط اینکه سرخ 
نشده باشند هم به کاهش چربی های بد خون 

کمک می کنند.

پاسخ دوم: EF یا Ejection Fraction به معنی 
کسر تخلیه ای قلب است؛ یعنی مقدار خونی 
از آن خارج می شود و  با هر پمپ قلب  که 
نشان دهنده میزان قدرت بطن چپ در راندن 
خون از قلب است. این میزان در افراد سالم 
باید بیش از 55 درصد باشد. اگر قلب بیمار 
باشد، قدرت آن برای ضربان و تلمبه کردن 
خون کاهش پیدا می کند. یکی از راه های تقویت 
قلب این است که رگ های خونرسان به آن را 
کامال باز نگه داریم و برای این کار باید رژیمی 
انتخاب کنیم که میزان کلسترول و تری گلیسرید 
خون را بیش از اندازه باال نبرد بنابراین مصرف 
انواع غذاهای سرخ کرده، انواع فست فودها، شیر 
و لبنیات پرچرب و سایر غذاهای چرب می تواند 
به شدت برای قلب و عروق مضر باشد و توصیه 
می شود به جای مصرف غذاهای پرچرب از 
سبزی ها و میوه ها، حبوبات و غالت سبوس دار 
استفاده کنید و مصرف گوشت قرمز را کاهش 
دهید. پیروی از یک رژیم غذایی مناسب زیر 
نظر متخصص تغذیه از هر نظر برای شما مفید 

خواهد بود.

پرسش

کودکی 5 ساله دارم که هر حرفی به او می زنم 
گوش نمی دهد، سر و صدای زیادی می کند و 
همیشه هم قهر است. پسر 13 ساله ای هم دارم 
که او نیز به حرفم گوش نمی دهد و لجبازی 
می کند. اطرافیانم می گویند بچه هایت لجبازند. 
آیا واقعا این مشخصات یک کودک و نوجوان 

لجباز است؟ چه باید بکنم؟ 268***0937

پاسخ
دکتر نسرین امیری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم بهزیستی و توانبخشی

تعریف لجبازی از دید مردم با لجبازی به معنای 
واقعی که برای کودک مشکل محسوب می شود، 
تفاوت دارد. امروزه دانش و دانسته های کودکان و 
نوجوانان به دلیل رشد سریع تکنولوژی و علم باال 
رفته و گاهی حتی بیشتر از والدین شان می دانند 
بنابراین نمی توان کودکان و نوجوانان امروز را با 
دوران کودکی والدین مقایسه کرد، اما این بدان 
معنا نیست که والدین نتوانند به فرزندان خود در 
روند تربیت کمک کنند. والدین باید روش های 
جدید ارتباطی را یاد بگیرند و آنها را در مورد 
فرزندانشان به کار بگیرند. یکی از مسائلی که 
باعث می شود والدین فکر کنند فرزندشان لجباز 
است ایجاد حس درماندگی در آنهاست. بسیاری 
از والدین فکر می کنند نمی توانند فرزندشان را به 
خوبی کنترل کنند، در حالی که این مساله ممکن 
است به لجبازی کودک یا نوجوان ارتباطی نداشته 

باشد و ناشی از عدم مهارت والدین باشد. متاسفانه 
گاهی اوقات خانواده ها خودشان، خودشان را 
محکوم می کنند. به این صورت که کلیشه ای از 
یک بچه خوب در ذهنشان دارند و دائم فرزندشان 
را با آن مقایسه می کنند، در حالی که بچه خوب 
30 سال پیش با بچه خوب امروز تفاوت دارد. 
برخی والدین دنبال این کلیشه می  روند و به آن 
نمی رسند درنتیجه خود را محکوم می کنند که 
شاید آنها پدر و مادر خوبی نیستند که نمی توانند 
بچه خوبی تربیت کنند. گاهی هم فشار جامعه 
باعث ایجاد چنین مسائلی می شود؛ یعنی کودک 
و والد رابطه بسیار خوبی دارند اما فشار نسل 
باالتر این رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ مثال اگر 
کودک در یک مهمانی شاد به دلیل فضای کوچک 
یا شلوغی مهمانی رفتارهای نامناسبی از خودش 
نشان بدهد، فامیل- پدربزرگ و مادربزرگ یا سایر 
نزدیکان- فوری برچسب به کودک می چسبانند 
که بچه شما لجباز و بی تربیت است، در صورتی 
که اگر محیط را در نظر بگیریم، متوجه می شویم 
کودک رفتار مناسبی برای آن محیط نشان داده و 
این به معنای لجبازی و بی تربیتی کودک نیست.  
از نظر روان پزشکی کودک، بچه ای لجباز تلقی 
می شود که خواسته هایش را معموال با گریه یا 
رفتار منفی بخواهد و معموال هم به نتیجه برسد. 
کودکانی که نتوانند خلق خودشان را کنترل کنند 
و به صورت مستمر روی یک خلق پافشاری کنند 
و آن را نشان بدهند هم لجباز تلقی می شوند، مثال 
بسیاری از کودکان وقتی اسباب بازی موردنظرشان 
خریداری نمی شود، گریه می کنند اما این گریه 
معموال زود تمام می شود اما در کودکان لجباز 
این گریه به طور متسمر ادامه پیدا می کند یا با 
رفتارهای ناسازگارانه مانند قشقرق، شکستن یا 

پرت کردن اشیاء و... همراه می شود. این رفتارها 
بدان معناست که کودک وارد حیطه مشکالت 
رفتاری شده است. گاهی هم کودکانی را می بینیم 
که همه چیز را برای خودشان می خواهند؛ یعنی 
قبول نمی کنند در محیطی که چند کودک دیگر 
هم حضور دارند اسباب بازی ها، خوراکی ها و... 
دارند هر  تقسیم شود و دوست  آنها هم  بین 
چه که هست متعلق به آنها باشد. کودکان لجباز 
حتی برای والدینشان هم حقی قائل نیستند و 
جایگاه آنها را نمی دانند. گروه دیگر، کودکانی 
هستند که در مورد کار یا سایر مسائل مربوط به 
خودشان خیلی مقاومت می کنند، مثال برای رفتن 
به حمام مقاومت می کنند و حمام نمی روند یا 
اجازه نمی دهند لباسشان را عوض کنند. کودکانی 
هم که به توجه دائمی نیاز دارند جزو بچه های 
لجباز گروه بندی می شوند. این کودکان دوست 
دارند والدینشان هر لحظه، همیشه، و هر جا به 
آنها توجه کنند. بچه هایی که از نظر ما سرکش، 
غیرقابل پیش بینی و خودسر هستند؛ یعنی خودشان 
تصمیم می گیرند و خودشان هم آن را اجرا کنند 
نیز جزو کودکان لجباز هستند. به برخی کودکان 
هم خیلی نمی توان انضباط، قانون و مقررات را 
تفهیم کرد که آنها نیز جزو کودکان لجباز هستند. 
جالب اینکه بسیاری اوقات بچه هایی که خودشان 
انضباط و قوانین را رعایت نمی کنند، انتظار دارند 
دیگران قوانین را برای آنها رعایت کنند. هرگاه این 
موارد به دفعات و مستمر و در هر شرایطی دیده 
شود، کودک جزو بچه های لجبازمحسوب خواهد 
شد. در این شرایط بهتر است به فوق تخصص 
روان پزشکی کودک و نوجوان مراجعه شود تا 
مشکالت کودک یا نوجوان مورد ارزیابی قرار 

بگیرد و راه حل مناسبی برایش در نظر گرفته شود.

پرسش

 FSH پرسش اول: متخصص زنان برایم تست
درخواست داده است. این تست را باید روز 
جواب  تا  بدهم  انجام  ماهانه  عادت  چندم 
درست تری داشته باشد؟ 900****0910

پرسش دوم: چند روز پیش 2 جنین با کیفیت 
یکی-دو  اما  شد  منتقل  رحمم  به   Aگرید
بسیار شدیدی  لرز  روز است دچار تب و 
شده ام و نمی دانم که می توانم دارو بخورم 
یا نه. ضمن اینکه در حال استراحت هستم 
و نمی توانم از خانه بیرون بروم. آیا تب برای 
جنین  مشکلی ایجاد نمی کند؟ لطفا راهنمایی 

کنید. 675****0935

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: باید بدانیم پزشک به چه منظور تست 
FSH را درخواست کرده است. خانم هایی که 
به منظور آمادگی تخمک و به مقصد بارداری 

این کار را انجام می دهند، باید روز دوم یا سوم 
عادت ماهانه تست را بدهند اما گاهی هم ممکن 
است خانمی عادت  ماهانه اش را عقب انداخته 
باشد یا در سنین قبل از یائسگی باشد. در این 
شده  یائسه  خانم  اینکه  بررسی  برای  شرایط 
است یا نه، تست FSH را انجام می دهند که 
در این صورت از آنجا که چرخه عادت ماهانه 
وجود ندارد، هر زمانی می توان تست را داد. در 
مواردی هم که بلوغ زودرس یا دیررس یا سایر 
مسائل هورمونی مطرح باشد می توان هر زمانی 

که بیمار مراجعه می کند تست را انجام داد.

پاسخ دوم: خانمی که به رحمش جنین انتقال 
داده شده  باید از انجام کارهای سنگین بپرهیزد 
اما این به معنای استراحت مطلق نیست، بنابراین 
می توانید از خانه خارج شوید و حتما به پزشکتان 
مراجعه کنید. مساله فقط مصرف دارو نیست، 
بلکه باید علت ایجاد تب و لرز بررسی شود. 
ممکن است علت تب، سرماخوردگی ساده، 
آنفلوانزا و حتی مسائل جدی تر باشد که پزشک 
باید آنها را در نظر بگیرد. یادتان باشد خانم های 
باردار نمی توانند بسیاری از داروها را ابتدای 
بارداری مصرف کنند. سایر داروهای مجاز هم 
باید در طول بارداری با نظر پزشک مورد استفاده 

قرار بگیرند و هیچ دارویی حتی ساده ترین آنها 
نباید در دوران بارداری به طور خودسرانه مصرف 
شود اما این به معنای مصرف نکردن هیچ نوع 
دارویی طی بارداری نیست زیرا گاهی اوقات 
پزشک مجبور است برای درمان برخی بیماری ها، 
داروهای مجاز را تجویز کند. بسیاری اوقات 
عوارض ناشی از ابتال به یک بیماری روی جنین 
بسیار بیشتر از عوارض مصرف داروهاست. 
اگر بررسی های پزشکی نشان بدهد تب علت 
جدی و مهمی ندارد، با نظر پزشک می توانید از 
استامینوفن ساده برای پایین آوردن تب استفاده 
کنید. خوشبختانه بسیاری از آنتی بیوتیک ها را 
هم می توان ابتدای بارداری مصرف کرد. الزم 
به ذکر است، تب به تنهایی برای جنین مشکل 
جدی و خاصی ایجاد نمی کند بنابراین جای 
می تواند روی جنین  آنچه  اما  نیست  نگرانی 
تاثیر بگذارد استرس و نگرانی بی مورد مادر 
است. مطالعات نشان می دهند یکی از مهم ترین 
مسائلی که می تواند در طول بارداری اثر بدی 
روی بارداری و جنین بگذارد، استرس است 
بنابراین خانم های باردار باید بکوشند همواره 
آرامش خود را حفظ و نگرانی هایشان را ضمن 

مشورت با پزشک برطرف کنند.

پرسش

متخصصان طب سنتی توصیه می کنند افراد در فصل زمستان 
مواد  این  کنند که  استفاده  با طبع گرم  مواد غذایی  از  بیشتر 
عمدتا کالری باالیی دارند. حال افرادی که قصد کاهش وزن 
دارند چطور باید این مواد را استفاده کنند تا خللی در روند 

کاهش وزنشان ایجاد نشود؟ 332****0936

پاسخ
دکتر حسین ایمانی

متخصص تغذیه 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مصرف مواد غذایی با طبع گرم در افرادی که طبع سردی دارند حس 
بهتری به آنها می دهد و این فقط مربوط به فصل زمستان نیست و 
در تمام فصول سال کارآمد است اما موادی که مصرف آنها بیشتر 
در فصول سرد سال توصیه می شود شامل خرما، ارده، انواع مغزها، 
شکالت ها و... هستند. همان طور که اشاره کرده اید این مواد غذایی 
انرژی و کالری باالیی دارند و مصرف زیاد آنها می تواند باعث اضافه 
وزن و چاقی شود بنابراین توصیه می شود از این مواد در حد کالری 
مورد نیازتان استفاده کنید و از مصرف بیش از نیازتان بپرهیزید. نکته 
دیگر اینکه می توان در زمستان مواد غذایی با طبع گرم اما کم کالری 
را جایگزین مواد پرکالری کرد. از جمله این مواد، ادویه ها هستند. 
تقریبا بیشتر ادویه  ها طبع گرمی دارند و بعضی از آنها مثل زنجبیل 
و دارچین طبع گرم بسیار خوبی دارند که مصرفشان انرژی چندانی 
هم به فرد نمی دهد. به عنوان مثال می توان به جای چای و عسل از 
چای دارچین یا چای زنجبیل استفاده کرد تا هم طبع گرمی در بدن 
ایجاد کنند و هم جلوی دریافت زیاد انرژی را بگیرند یا ادویه ای مانند 
زیره هم طبع گرمی دارد و هم می تواند در کاهش وزن نقش داشته 
باشد. در میان   میوه ها هم سیب، آناناس، انبه، انجیرخشک، انگور، به، 
زیتون، موز و نارگیل طبع گرمی دارند و معموال در فصل زمستان 
یافت می شوند و می توان مقدار متعادلی از آنها را در روز مصرف 
کرد و فقط به مصرف خرما که انرژی باالیی دارد، محدود نشد و 
خالصه اینکه می توان بین مواد غذایی با طبع گرم از موادی استفاده 
کرد که کم کالری تر هستند. مثال می توان ارده را به تنهایی خورد و از 
مخلوط کردن آن با شیره خودداری کرد. اگر فردی تمایل داشت از 
مخلوط ارده شیره استفاده کند، باید انرژی آن را محاسبه کرده و آن را 
جایگزین سایر مواد غذایی در رژیم غذایی اش کند تا به این ترتیب 

از دریافت انرژی بیشتر از نیازش بپرهیزد.

پرسش

پرسش اول: خانمی 20 ساله هستم. 1/5 سال است ازدواج کرده 
و طی این مدت 2 بار باردار شده ام. در بارداری دوم پزشک پس 
از انجام غربالگری های الزم دستور سقط جنینم را به دلیل کلیه های 
پلی کیستیک و جمجمه کوچک داد. چه عواملی باعث بروز چنین 
مشکالتی در جنین می شود؟ آیا احتمال تکرار این مساله در بارداری های 
بعدی هم هست یا نه؟ ابوالفتحی از روستای صندلی قاسم شهرستان 

رامهرمز، استان خوزستان 

پرسش دوم: عادت ماهانه نشدن پس از زایمان تا چه زمان طبیعی 
است و نباید نگرا ن شد؟ 990****0919

پاسخ
دکتر شیرین نیرومنش

متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص طب مادر و کودک و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: شما فقط به  علت سقط یکی از بارداری هایتان اشاره کرده  
و نگفته اید علت سقط بارداری دیگر چه بوده است. الزم است قبل از 
بارداری دوباره حتما به پزشک متخصص زنان مراجعه کنید و شرح حال 
دقیقی از بارداری های قبلی، جزییات سقط، سونوگرافی هایی که از کلیه 
پلی کیستیک و کوچکی مغز جنین انجام داده اید به پزشکتان بدهید. 
همچنین اگر در بارداری قبلی آزمایش کروموزومی از جنین انجام داده اید 
باید مورد بررسی قرار بگیرد. اشاره نکرده اید ازدواجتان فامیلی بوده یا 
نه؟ بسیاری از بیماری های ژنتیکی جنین به ازدواج های فامیلی مربوط 
است و به همین دلیل همه پزشکان توصیه می کنند قبل از ازدواج های 
فامیلی و به خصوص قبل از اقدام به بارداری، زن و شوهرهایی که 
با هم فامیل هستند مشاوره های ژنتیک را برای پیشگیری از نقایص 
و مشکالت ژنتیکی در جنین انجام بدهند. همچنین الزم است علت 
بیماری کلیوی جنین هم مورد بررسی قرار بگیرد. گاهی بیماری های 
ارثی در کلیه جنین اتفاق می افتند. توصیه می کنم خودتان و شوهرتان 
قبل از اقدام به بارداری مجدد، آزمایش های کروموزومی الزم را با 
مراجعه به مراکز ژنتیک که حتما در مرکز استان وجود دارند، انجام 
بدهید. خوشبختانه اخیرا امکان انجام آزمایش دیگری در کشور فراهم 
شده که می تواند 280 بیماری ژنتیکی و ارثی که به طور مغلوب منتقل 
می شوند، شناسایی کند. با تشخیص عللی که موجب ایجاد اختالالت 
روی جنین در بارداری های قبلی شده می توان جلوی بروز مجدد آنها را 
در بارداری های بعدی گرفت. در صورتی که این مشکالت در بارداری 
بعد دوباره تکرار شود، الزم است جنین هم مورد بررسی قرار بگیرد و 
آزمایش های ژنتیکی و کروموزومی الزم و در صورت امکان کالبدشکافی 
روی جنین یا «اتوپسی» انجام شود. در مواردی که پزشک صالح بداند، 
همسران باید به مراکز ناباروری مراجعه کنند تا نطفه در آزمایشگاه 
تشکیل شود. سپس جنین مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی 
که سالم باشد و مشکلی نداشته باشد به رحم مادر منتقل خواهد شد.

پاسخ دوم: خانم هایی که پس از زایمان به فرزندشان شیر خودشان را 
نمی دهند معموال یکی – دو ماه پس از زایمان، عادت ماهانه می شوند 
اما خانم هایی که شیردهی دارند و به نوزاد، شیر خودشان را می دهند 
با توجه به طبیعت شان ممکن است یکی-دو ماه پس از زایمان یا 6 
ماه یا 1 سال یا حتی تا 1/5 سال پس از زایمان عادت ماهانه نشوند، 
اما آنچه شایع تر است این است که خانم های شیرده معموال در 6 ماه 
اول پس از زایمان به دلیل تغذیه انحصاری نوزاد با شیرمادر عادت 
ماهانه نمی شوند اما این به معنای باردار نشدن خانم نیست و همه 
خانم هایی که در دوران شیردهی، عادت ماهانه نمی شوند هم باید یک 
روش مناسب جلوگیری از بارداری داشته باشند زیرا احتمال بارداری 

ناخواسته در این دوران وجود دارد.

شماره ششصدوپنجاه وشش  شنبه بیست و یک بهمن نودوشش


