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پرسش

پرسش اول: آیا یک ساعت پیاده روی 
در خانه هم ورزش محسوب می شود؟ 

0910****000

پرسش دوم: آیا الزم است خانم هایی 
از  قبل  دارند،  بارداری  قصد  که 
بخورند؟  مولتی ویتامین  شدن  باردار 

0930****676

پاسخ
دکتر سیدضیاءالدین 

مظهری
متخصص تغذیه و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: هر حرکتی، برای سالمت بدن 
مناسب است که البته اگر خارج از محیط 
بسته باشد، بهتر خواهد بود، به خصوص 
در شرایطی که هوا آلوده نباشد، پیاده روی 
در محیط باز بسیار برای سالمت جسم و 

روان مفید است.

مهم ترین مکمل هایی که به  پاسخ دوم: 
خانم ها توصیه می شود ۳ ماه قبل از باردار 
شدن آنها را مصرف کنند، ید و اسیدافولیک 
به  مکمل هایی  امروزه  این رو،  از  است. 
تجویز  خانم ها  برای  یدوفولیک  عنوان 
تا  بارداری  از  قبل  ماه   ۳ از  که  می شود 
را مصرف  آن  بارداری  ماه چهارم  پایان 
کنند. بررسی ها نشان می دهد مقدار ید در 
منابع غذایی ما بسیار کم است و اگر خانمی 
که قصد بارداری دارد مکمل ید مصرف 
نکند، فرزندش به هیپوتیروئیدیسم مبتال 
می شود. بعد از ۴ ماهگی هم که مکمل 
آهن با سایر مولتی ویتامین ها تجویز می شود 
باید به مقدار ید توجه کرد. مکمل های 
تجویزشده باید حتما ۱۲۵ میکروگرم ید 
داشته باشند تا نیاز مادر و جنین را به ماده 
معدنی ید برآورده کنند. بنابراین مصرف 
انواع مولتی ویتامین از ۳ ماه قبل از باردار 
شدن تا پایان ماه چهارم بارداری باید قطع 
شود و هیچ خانمی نباید در این مدت به جز 
مکمل یدوفولیک مکمل دیگری مصرف 
کند زیرا مصرف زیاد برخی ویتامین ها در 
این ایام آسیب زاست و می تواند جنین را به 
نقص های مادرزادی مبتال کند. خانم هایی 
که قصد بارداری دارند یا باردار هستند 
باید عالوه بر مولتی ویتامین ها، از خوردن 
موادی که در روند تقسیم سلولی و ژنتیک 
جنین اختالل ایجاد می کنند، بپرهیزند یا 
آلوده که ممکن  مواد غذایی  از خوردن 
منتقل  کنند،  بدن  به  را  انگل هایی  است 
صرف نظر کنند. به عنوان مثال این خانم ها 
نباید از گوشت گوسفندی چرخ شده ای که 
به صورت کباب یا کتلت حتی در خانه طبخ 
شده استفاده کنند زیرا حرارت آنقدر به مغز 
گوشت نفوذ نمی کند که بتواند کیست های 
آلودگی های  سایر  یا  توکسوپالسموز 
گوشت را از بین ببرد. گوشت باید کامال 
پخته شود تا انگل های آن در اثر حرارت 
از بین برود. همچنین به خانم های باردار 
توصیه می شود از مواد غذایی کنسروشده 
استفاده نکنند، بیرون غذا نخورند و اصول 
بهداشتی تهیه و طبخ غذا را رعایت کنند 
زیرا تغییراتی در سیستم ایمنی خانم های 
باردار ایجاد می شود که خیلی زود دچار 
می شوند.  گوارش  دستگاه  عفونت های 
الزم به ذکر است مصرف جگر گوسفند 
که  فراوانی  آلودگی های  به  توجه  با  هم 
در خود دارد به خانم های باردار توصیه 
هم  مرغ  جگر  و  دل  مصرف  نمی شود. 
به دلیل آلودگی های بیشتر به هیچ وجه برای 

خانم های باردار مناسب نیست.

پرسش

پرسش اول: چه نوع ماهی هایی بیشترین میزان 
امگا3 را در خود دارند؟ 622****0911

پرسش دوم: به تازگی مطلبی خواندم مبنی بر 
اینکه مصرف لبنیات به خصوص هنگام صرف 
ناهار و شام مشکلی ندارد و مانع جذب آهن 
نمی شود، در حالی که بسیاری از متخصصان 
تغذیه معتقدند مصرف ماست مانع جذب آهن 
غذا می شود. باالخره چه کنیم؟ ماست را با غذا 

بخوریم یا نه؟ 312****0912

پرسش سوم: برای هضم بهتر غذا چه باید بکنیم؟ 
ابوالفضل ملک پور از چهارمحال و بختیاری

پاسخ
دکتر کوروش جعفریان

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: کشور ما از نظر دارا بودن ماهی های 
غنی از امگا۳ فقیر است اما ماهی سالمون بهترین 
منبع غذایی حاوی امگا۳ است که متاسفانه به دلیل 
وارداتی بودن، قیمت بسیار باالیی دارد. تن ماهی 

و ساردین هم منبع بسیار خوبی از امگا۳ هستند. 
جالب است بدانید هرچه ماهی کوچک تر باشد 
منبع بهتری برای امگا۳ است اما توصیه کلی این 
است که برای تامین امگا۳ مورد نیاز فقط به منابع 
حیوانی یا  ماهی بسنده نکنید و از منابع گیاهی 
آن هم استفاده کنید. از جمله این منابع می توان 
به گردو، سویا، دانه خرفه، کنجد و... اشاره کرد.

پاسخ دوم: ابتدا باید بدانید منابع آهن ۲گروه هستند؛ 
برخی از آنها منبع حیوانی دارند و برخی دیگر منبع 
گیاهی. مصرف ماست همراه با منابع حیوانی آهن 
مانند انواع گوشت و... اشکالی ندارد و می توان 
هنگام صرف منابع حیوانی، ماست خورد اما از آنجا 
که جذب آهن از منابع گیاهی اندک است، کلسیم 
موجود در ماست با اندک آهنی که در این منابع 
وجود دارد تداخل ایجاد می کند و جذب آهن را 
کاهش می دهد. البته میزان ماست و شیری هم که 
خورده می شود مهم است. اگر فردی ۳ لیوان ماست 
یا شیر خورده باشد و بعد همزمان با آن یک منبع 
گیاهی حاوی آهن مصرف کند، تداخل جدی ایجاد 
می شود. معموال کمتر کسی می تواند این حجم از 
لبنیات را یک جا مصرف کند و بعد هم بتواند غذای 
دیگری بخورد. بنابراین توصیه می کنم خیلی به این 
مسائل توجه نکنید و یک منبع گیاهی حاوی آهن 

یا لبنیات را از رژیم غذایی تان حذف نکنید که مبادا 
تداخلی ایجاد شود، به خصوص اینکه سرانه مصرف 
شیر ما پایین است و اگر قرار باشد ماست هم از سر 
سفره حذف شود وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.

پاسخ سوم: بهترین راه برای هضم بهتر و سریع تر 
غذاها، خوب جویدن آنهاست. متاسفانه بسیاری 
از ما غذاها را خوب نمی جویم یا حین غذا آب 
و نوشیدنی زیادی می نوشیم. گاهی اوقات غذاها 
خوب پخته نمی شوند یا بیش از اندازه خورده 
می شوند که این مساله هم هضم غذا را به تاخیر 
می اندازد. خوردن همزمان چند غذا با ماهیت های 
مختلف هم هضم غذا را دچار مشکل می کند. 
بعضی اوقات هم تفاوت های فیزیولوژیک در افراد 
مختلف، هضم غذاها را به تاخیر می اندازد، مثال 
برخی افراد از نظر گوارشی، سیستم قوی ای ندارند 
و دستگاه گوارش شان ضعیف است. این افراد 
باید در حجم کم غذا بخورند تا معده شان توان 
هضم مواد غذایی خورده شده را داشته باشد. اگر 
به این اصول ساده عمل شود، بسیاری از مشکالت 
هضم و جذب حل خواهد شد. در صورتی که با 
انجام این تدابیر مشکالت هضم فردی حل نشود 
باید حتما به فوق تخصص گوارش یا متخصص 

تغذیه مراجعه کند.

پرسش

پرسش اول: پسری 13 ساله دارم. 2 سال پیش 
سنگ کیسه صفرا داشت. جراحی شد و کیسه 
صفرایش را برداشتند. حدود 1 ماه است صبح ها از 
ساعت ۵ و 6 صبح تا یکی- دو ساعت بعد دل درد 
و دل پیچه دارد. به چند پزشک مراجعه کردیم، 
سونوگرافی هم شد اما همه گفتند مشکلی ندارد. 
در این مدت دچار یبوست شده و فقط هفته ای 
یک بار اجابت مزاج دارد. برای این مشکلش 
دارو دادند که بهتر شد اما دل درد هایش همچنان 
ادامه دارد. آیا این مسائل به نبود کیسه صفرایش 

ربطی دارد؟ 769****0918

پرسش دوم: نوزادی 2 ماهه دارم که فقط هفته ای 
یکبار مدفوع می کند. آیا این نشانه تنبلی روده 

است؟ 873****0930

پرسش سوم: کودکی 9 ماهه دارم که سابقه 
عفونت ادراری داشته است. در حال حاضر 
هم هرازگاهی در مدفوعش خون می بینیم. علت 
چیست و عالمت چه بیماری هایی می تواند باشد؟ 

0919****089

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان، فلوشیپ تغذیه 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

پاسخ اول: به نظر نمی رسد مشکالت فعلی فرزندتان 
به برداشتن کیسه صفرا ارتباطی داشته باشد اما یبوست 
و دل دردهای او می تواند به اختالالت روده ربط داشته 
باشد. طبیعی بودن نتایج آزمایش ها و سونوگرافی ما 
را مطمئن تر می کند که کارکرد و عملکرد روده ها 
به هم خورده است. اگر چنین باشد، فرزندتان به 
یک بیماری ساختاری یا ارگانیک مبتال شده است. 
در این صورت مراجعه شما به متخصص تغذیه 
برای بهبود عملکرد روده و گرفتن رژیم غذایی 
سازگار با این اختالل بهتر جواب خواهد داد. تغذیه 
نوجوانان معموال بسیار متنوع و اغلب نامناسب است 
و مواد غذایی مصرفی بیشتر اوقات باهم سازگاری 
ندارند. درنتیجه بسیاری از نوجوانان دچار قولنج های 
روده ای می شوند و دل درد های پی درپی را تجربه 
می کنند. از این رو، پیروی از رژیم غذایی مناسب 
زیرنظر متخصص تغذیه و خودداری از مصرف 
مواد غذایی خارج از رژیم، عملکرد روده را بهبود 
می بخشد و مشکل دفع را حل می کند. توصیه 
بعدی این است که هنگام دل درد فرزندتان به او 
یک استکان چای نبات یا عرق نعناع بدهید. اگر چند 
دقیقه پس از مصرف این نوشیدنی، فرزندتان حال 
بهتری داشت جای نگرانی وجود ندارد و مشکل 
با تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی و انجام ورزش 

و فعالیت بدنی حل خواهد شد.

پاسخ دوم: در طب اطفال کودکانی که انحصارا 
با شیر مادر تغذیه می شوند؛ یعنی تا ۶ ماهگی، 
می توانند روزی ۸ بار یا هر ۸ روز یکبار اجابت 

مزاج داشته باشند و هر دو این حالت ها طبیعی 
است. البته به شرط اینکه قوام مدفوع کودک تفاوت 
زیادی با هم نداشته باشد و هر بار یک شکل باشد، 
بنابراین در این شرایط هفته ای یکبار مدفوع کردن 
به معنای تنبلی روده نیست اما اگر کودک با انواع 
شیرهای مصنوعی تغذیه شود، هفته ای یکبار اجابت 
مزاج برایش خیلی کم است اما باز هم باید به قوام 
مدفوع دقت کرد. اگر مدفوع خیلی خشک و سفت 
باشد باید حتما کودک را مورد بررسی قرار داد و 
علت یبوست را مشخص و کودک را درمان کرد.

پاسخ سوم: بسیاری اوقات نمی توان با مشاهده 
والدین به تنهایی تشخیص قطعی داد. اگر والدی 
بگوید در مدفوع فرزندش خون دیده است حتما 
باید آزمایش ساده مدفوع برای دیدن گلبول های 
قرمز و سفید یا سایر عو املی که می تواند در مدفوع 
وجود داشته باشد، انجام گیرد. اگر وجود خون در 
مدفوع در آزمایشگاه به اثبات برسد، تشخیص را 
قطعی می کنیم. بیشترین و شایع ترین علت وجود 
خون در مدفوع، مساله آلرژی یا حساسیت به 
پروتئین گاوی است که در این صورت باید از 
دادن شیر گاو و سایر محصوالت لبنی یا غذاهایی 
که با گوشت گاو تهیه می شوند یا فراورده هایی 
مانند کیک و بیسکویت که برای تهیه آنها از شیر 
گاو استفاده شده به کودک خودداری کرد. اگر 
مادری شیر خود را به کودک می دهد او نیز باید 
این پرهیزها را داشته باشد زیرا پروتئین شیر گاو 

می تواند از راه شیر مادر به کودک برسد.

پرسش

پرسش اول: آیا در غربالگری های دوران بارداری فقط اختالالت 
کروموزومی جنین مورد بررسی قرار می گیرد یا سایر بیماری های 

مادر و جنین هم ارزیابی می شود؟ 443****0917

پرسش دوم: خانم هایی که در سنین باال هستند و یائسه شده اند 
هر چند وقت یکبار باید به متخصص زنان مراجعه کنند و چه 

پیگیری های الزم است انجام بدهند؟ 736****0912

پاسخ
دکتر شیرین نیرومنش

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

پاسخ اول: اختالالت کروموزومی جنین، یکی از مواردی است 
که در غربالگری های دوران بارداری مورد بررسی قرار می گیرد. 
عالوه بر این هر خانم بارداری که به پزشک مراجعه می کند از نظر 
فشارخون کنترل شده و تست های تحمل گلوکز برای تشخیص 
دیابت درخواست می شود. ضمن اینکه در سونوگرافی های غربالگری، 
سالمت اندام های داخلی و خارجی جنین مورد بررسی قرار می گیرد 
تا در صورت وجود هرگونه مشکلی مداخالت الزم پزشکی در حین 

بارداری یا بالفاصله پس از تولد روی جنین و نوزاد انجام شود.

پاسخ دوم: متاسفانه شیوع بسیاری از بیماری ها چه در حوزه زنان و 
چه در سایر حوزه ها با باال رفتن سن افزایش پیدا می کند. از جمله 
بیماری هایی که خانم ها در سنین باال بیشتر به آن مبتال می شوند می توان 
به سرطان دهانه رحم، سرطان تخمدان، فیبروم های رحمی، سرطان 
پستان و... اشاره کرد. بنابراین بهتر است خانم ها پس از سن یائسگی 
هر ۶ ماه یکبار یا حداکثر سالی یکبار برای چکاپ و بررسی های 
پزشکی به پزشک متخصص زنان مراجعه کنند، معاینه شوند و تست 
پاپ اسمیر بدهند. گاهی الزم است خانم ها یک سونوگرافی از رحم 
و تخمدان ها هم انجام بدهند. همچنین همه خانم های ۴0 سال به باال 
باید حتما از نظر سرطان پستان، غربالگری های الزم را انجام بدهند. 
آمار و ارقام نشان می دهند از هر ۸ خانم در کشور ما یک خانم به 
سرطان پستان مبتال می شود. توجه داشته باشید بسیاری از خانم ها 
سابقه خانوادگی مثبتی در مورد بیماری سرطان یا سایر بیماری های 
بدخیم ندارند. این خانم ها نباید به صرف اینکه در فامیل درجه یک آنها 
خانمی به سرطان پستان مبتال نشده است از انجام معاینات غربالگری 
خودداری کنند. اگر خانمی سابقه سرطان پستان، سرطان تخمدان، 
رحم، دهانه رحم، سرطان های کولورکتال یا روده بزرگ، مثانه، خون 
و... را در اقوام درجه یک خود دارد باید حتما پزشک معالجش را در 
جریان بگذارد. خوشبختانه نزدیک ترین فرد به خانم ها از نظر طبابت، 
پزشکان متخصص زنان هستند و وقتی خانمی در دوران بارداری به 
پزشکی مراجعه می کند این ارتباط تا سال ها و گاهی تا زمان یائسگی 
حفظ می شود، بنابراین همه خانم ها می توانند چکاپ ساالنه شان را با 
پزشک زنانشان مطرح کنند و معاینات الزم را انجام دهند. یادتان باشد 
انجام پاپ اسمیر بعد از یائسگی هم الزامی است. بسیاری از بیماری ها 
با معاینه و سونوگرافی تشخیص داده می شود و انجام این معاینات برای 
همه خانم ها ضروری است. در حالی که می بینیم برخی خانم ها افتخار 
می کنند به اینکه چند سال است به پزشک مراجعه نکرده اند. این مساله 
نگران کننده است و باعث می شود در صورت وجود بیماری، خانم زمانی 
به پزشک مراجعه می کند که دیگر خیلی دیر شده و سلول های سرطانی 
بیش از اندازه افزایش یافته اند و به سایر دستگاه های بدن دست اندازی 
کرده اند. به همه خانم ها توصیه می شود برای سالمت خودشان وقت 
بگذارند و از شوهرانشان هم بخواهند که آنها هم سالی یکبار برای 
چکاپ به پزشکشان مراجعه کنند و حداقل آزمایشات ساده قند، چربی 
و تومور مارکت های پروستات را انجام بدهند. کولونوسکوپی بعد از ۵0 
سالگی و بررسی وجود خون در مدفوع و ادرار نیز با توجه به شیوع 
سرطان های کولون و مثانه در زنان و مردان  باالی ۵0 سال الزامی است.

پرسش

بین فشارخون و کلیه چه ارتباطی وجود دارد و چه زمان می گویند 
فردی دچار پرفشاری خون شده است؟ 432****0910

پاسخ
دکتر آریا جنابی

فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلیه ها مانند یک صافی در مسیر گردش خون قرار گرفته اند. وقتی 
خون از کلیه ها عبور می کند، سمومی که در بدن ناشی از سوخت وساز 
پروتئین ها ایجاد شده اند در آنجا فیلتر می شود و از راه کلیه ها دفع 
می شوند. عالوه بر این کلیه ها میزان بسیاری از الکترولیت ها مانند 
سدیم و پتاسیم که نقش مهمی در فشارخون دارند را در بدن تنظیم 
و حفظ می کنند. همچنین برخی هورمون ها از کلیه ها ترشح می شوند 
که آنها نیز نقش عمده ای در تنظیم فشارخون دارند، بنابراین هرگونه 
اختاللی در ترشح هورمون ها و عملکرد کلیه می تواند فرد را دچار 
پرفشاری خون کند. اگر فشارخون فردی بیش از ۱۴0 بر ۹0 میلی متر 
جیوه باشد؛ یعنی وی به پرفشاری خون مبتالست اما فشارخون خوب 
و ایده آل، فشارخونی است که از ۱۲0 بر ۸0 میلی متر جیوه کمتر باشد. 
تعریف هایی که به تازگی برای فشارخون گذاشته اند، فشارخون ۱۳0 
بر ۸۵ میلی متر جیوه به باال را »مرحله اول پرفشاری خون« می نامند. 
این مساله نشان می دهد فشارخون کمتر از ۱۴0 میلی متر جیوه هم 
می تواند در طوالنی مدت عوارض جدی و مهمی برای افراد ایجاد 
کند. طبق تعریف جدید، بیش از نیمی از افراد جامعه به پرفشاری خون 
مبتال هستند اما براساس تعریف قدیمی تر که آن هم هنوز رایج است، 
حدود ۲۵ تا ۳0 درصد افراد از پرفشاری خون رنج می برند. آمارها نشان 
می دهند پرفشاری خون بیماری بسیار شایعی است و باید در کنترل 
آن دقت زیادی کرد زیرا مهم ترین عاملی است که می تواند عوارض 
جدی قلبی-عروقی و مغزی برای بیمار داشته باشد. یکی دیگر از 
این عوارض مشکالت چشمی است. متاسفانه بسیاری از بیماری های 
چشمی به دلیل پرفشاری خون ایجاد می شوند. عوارض دیگری مانند 
مشکالت عروق محیطی هم بسیار جدی هستند. همه این عوارض 
درمجموع می توانند فرد را با مشکالت زیادی مواجه کنند، بنابراین 
تشخیص به موقع پرفشاری خون که به علت تشخیص دیرهنگام بیماری 
خاموش نام گرفته است و درمان به موقع آن کمک می کند عوارض 

جدی ناشی از این بیماری در مبتالیان بسیار کاهش پیدا کند.

پرسش

دختر 3 ساله ای دارم که کمتر در معرض 
مکمل  از  باید  و  می گیرد  قرار  آفتاب 
روزانه  میزان  کند.  استفاده   Dویتامین
ویتامینD برای این سن چقدر است؟ 

0912****772

پاسخ
دکتر زهرا عبداللهی

متخصص تغذیه، مدیر کل 
دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

همه کودکان ۲ تا ۱۲ سال می توانند هر 
هزار   ۵0 قرص  عدد  یک  یکبار  ماه   ۲
واحدی ویتامینD را برای پیشگیری از 
بهتر  اما  کنند  ویتامینD مصرف  کمبود 
است برای اینکه مطمئن شوید فرزندتان 
دچار کمبود این ویتامین شده یا نه ابتدا 
آزمایش خون بدهد و برای انجام راهکار 
درست رفع کمبود، به پزشک یا متخصص 

تغذیه مراجعه کنید.

پرسش

پرسش اول: آیا وجود صداهای متعدد روده 
نشانه التهاب و کولیت روده  است یا مساله 
خاص دیگری وجود دارد؟ ۵۵4****0912

پرسش دوم: 21 سال است به بیماری کرون مبتال 
هستم. همیشه درمان ها را انجام داده ام اما هنوز 
هم در حال رنج کشیدن از این بیماری هستم. 
چرا این بیماری اینقدر طول کشنده است و برای 
درمان کامل آن چه باید کرد؟ سحر از شهرکرد

پاسخ
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

فوق تخصص بیماری های گوارش 
و کبد، استاد دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

پاسخ اول: صدای روده نشانه افزایش حرکات روده 
است که تنها اگر با تهوع و استفراغ همراه باشد، باید 
پیگیری شود. اغلب اوقات این صداها نگران کننده 
نیستند و عیب جسمی در روده ها وجود ندارد. 
ممکن است فرد زمینه های کولیک یا روده عصبی 
داشته باشد که این مساله باعث افزایش حرکات 
دودی روده می شود. تغییر فلور یا بار میکروب های 
مفید روده هم می تواند در این زمینه موثر باشد. بد 
نیست بدانید امروزه ثابت شده باکتری های مفید 
روده و کاهش جمعیت آنها نقش بسیار مهمی در 
بروز بسیاری از بیماری ها دارند و گفته می شود 
هر فردی ژن خاصی روی باکتری های روده اش 
دارد و تغییراتی که در بدن ایجاد می شود از راه 
ژن باکتری های روده قابل شناسایی است. همچنین 
باکتری های روده ارتباط بسیار نزدیکی با چاقی دارند. 
نتایج آزمایش هایی که روی موش ها انجام شده نشان 
می دهد اگر مدفوع موش های چاق را داخل روده 
موش های الغر تزریق کنند، موش های الغر هم چاق 
می شوند. علت این مساله فلور میکروبی روده است. 
بد نیست بدانید کاهش جمعیت میکروب های مفید 
روده در ایجاد سرطان روده بزرگ، کبد چرب، دیابت 
و بسیاری از بیماری ها نقش دارد. به همین دلیل هم 
توصیه پزشکان این است که بی جهت به کودکانتان 

آنتی بیوتیک ندهید. متاسفانه بسیاری از والدین به 
محض کوچک ترین عالئم سرماخوردگی در خود 
یا فرزندانشان خودسرانه از انواع آنتی بیوتیک ها 
استفاده می کنند. مصرف آنتی بیوتیک ها در زمانی 
که مورد مصرف ندارد، باعث می شود فلور روده 
یا میکروب های مفید روده از بین بروند و بار 

میکروبی روده کامال تغییر کند. 
نتایج مطالعات نشان داده خطر ابتال به بیماری 
کرون و IBD در بزرگساالنی که در دوران کودکی 
آنتی بیوتیک زیادی مصرف کرده اند یا کسانی که 
بسیار استریل و بهداشتی بزرگ شده اند، بیشتر است. 
امروزه یکی از درمان های بیماری کرون، مصرف 
قرص کِرم است چون گفته می شود بسیاری از 
کرم ها و میکروب هایی که در روده افراد زندگی 
می کنند، مفید هستند. این عوامل در کودکی سیستم 
ایمنی بدن را تحریک می کنند و باعث فعال شدن آن 
می شوند. سیستم ایمنی فعال هم جلوی بسیاری از 
عفونت ها را می گیرد. بار دیگر تاکید می شود هرگز 
خودسرانه خودتان و کودکانتان آنتی بیوتیک  مصرف 
نکنید تا این عوامل مفید روده ای را از بین نبرید 

و در معرض بسیاری از عفونت ها قرار نگیرید.

پاسخ دوم: بیماری کرون تظاهرات مختلفی دارد، 
مثل آفت های مکرر در دهان، خارش پوست در تمام 
بدن، اختالالت رشد جسمی و جنسی در کودکان، 
دردهای شکمی، دردهای مفصلی یا خشکی مفصل 
کمر به خصوص خشکی صبحگاهی، سنگ کیسه 
صفرا، سنگ کلیه و... بسیاری اوقات ممکن است 
اولین تظاهرات بیماری در فردی به شکل فیستول 

مقعد بروز کند. 
در این شرایط بیمار برای درمان فیستول مقعد 
به پزشک جراح مراجعه می کند اما بعد متوجه 
می شود نه تنها فیستولش بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر 
ترشحات چرکی و مدفوع از ناحیه فیستول اطراف 
مقعد هم بیرون می زند یا در خانم ها گهگاهی این 
بیماری باعث فیستول از ناحیه رکتوم به سمت واژن 
می شود یا فیستول به پوست باز می شود. در واقع 
کرون یک بیماری وسیع الطیف است که می تواند 
تمام سیستم بدن را مبتال کند. اگر این بیماری کنترل 
شود، بسیاری از این عوارض کنترل خواهند شد و 

کیفیت زندگی بیمار بهتر خواهد شد. به طور کلی 
IBD چه به صورت کولیت اولسروز و چه به 
شکل کرون ممکن است فرد را تا آخر عمر درگیر 
کند. البته داروهایی که برای درمان این بیماری ها 
وارد بازار دارویی دنیا شده اند روز به روز در حال 
پیشرفت و بهتر شدن هستند و مصرف این داروها 

به بهبود حال بیماران بسیار کمک  کرده است. 
با این حال هنوز هم مسائلی وجود دارد. یکی از 
مشکالت عدیده ای که اغلب اوقات با آن مواجه 
هستیم این است که بیمار به  محض خوب شدن 
و بهبود عالئم، مصرف داروهای تجویزشده توسط 

پزشک را قطع می کند. 
بسیاری اوقات هم بیماران به سمت مصرف داروهای 
گیاهی می روند و مصرف داروهای شیمیایی را 
یکباره قطع می کنند و بعد از مدت کوتاهی بیمار 
با شوک و خونریزی به پزشک مراجعه می کند. 
بیماران نباید انتظار داشته باشند با مصرف ۲ یا ۳ 
دارو، بیماری را ریشه کن کنند یا پس از مدت 
کوتاهی، مصرف داروها را کنار بگذارند. بیماری 
کرون می تواند کنترل شود اما ریشه کن نمی شود 
بنابراین بهبود عالئم، مستلزم مصرف سال ها دارو 
است که زیرنظر پزشک تجویز می شود. نکته مهمی 
که همه بیماران باید بدانند این است که مصرف 

داروها را با رفع عالئم قطع نکنند. 
یکی دیگر از مشکالتی که با آن مواجه هستیم بارداری 
در خانم های مبتال به کرون یا کولیت اولسروز است. 
بسیاری از بیماران فکر می کنند مصرف داروهای 
درمان کرون یا کولیت اولسروز برای جنین یا نوزاد 
مشکل ایجاد می کند. در نتیجه مصرف داروها را 
قطع می کنند و وقتی کرون و کولیت اولسروز در 
ضمن بارداری عود ک،ند معموال پیش آگهی بدتری 
دارند. بنابراین خانم های مبتال به بیماری کرون و 
کولیت اولسروزی که قصد بارداری دارند باید صبر 
کنند تا بیماری شان کامال خاموش شود، بعد باردار 
شوند. ضمن اینکه این افراد باید طی بارداری هم 
داروهایشان را مصرف کنند. البته مصرف برخی 
داروها با نظر پزشک تغییر خواهد کرد. یکی از این 
داروها مسکن ها هستند. خانم های باردار باید سعی 
کنند در صورت نیاز فقط استامینوفن بخورند و 
حتی المقدور از خوردن مسکن های دیگر بپرهیزند.

21با خوانندگان شماره ششصدوپنجاه وهفت  شنبه بیست و هشت بهمن نودوشش


