
پرسش اول: با وجود این همه تبلیغات در مورد 
انواع روغن ها و هشدارهایی که متخصصان 
تغذیه درباره مصرف روغن می دهند، نمی دانیم 
چه روغنی بخریم تا کمترین عوارض را به 
دنبال داشته باشد. لطفا ما را راهنمایی کنید. 

0919****113

پرسش دوم: آیا در شیرهای با ماندگاری باال 
مواد نگهدارنده وجود دارد و مصرف این نوع 
شیرها برای بدن مضر است؟ 332****0911

پرسش سوم: بهتر است عسل را با مومش 
شود؟  مصرف  تنهایی  به  باید  یا  بخوریم 

0914****822

پاسخ

دکتر احمدرضا درستی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: برای انتخاب روغن مصرفی همیشه 
این نکته را به یاد داشته باشید روغنی که در 
دمای محیط جامد است، تمایل دارد پس از 
مصرف، جذب شدن در خون و هنگامی که 
به سلول ها می رسد، دوباره شکل جامد به خود 
بگیرد بنابراین در رگ ها، عروق و سلول های فردی 
که دائم و در طوالنی مدت از روغن های جامد 
استفاده می کند به مرور زمان الیه ای از روغن 
جامد یا رسوب کرده ایجاد می شود. این حالت، 
سفت و تنگ شدن رگ ها یا تصلب شرایین را 
به دنبال دارد که بسیار خطرناک است و فرد 
را در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی- 
عروقی قرار می دهد. نکته بعد در مورد روغن های 
حیوانی است. روغن  های حیوانی عالوه بر جامد 
بودن شان، کلسترول بد خون را بسیار باال می برند 
زیرا کلسترول یا استرول حیوانی فقط در روغن 
حیوانی یافت می شود و روغن های گیاهی فقط 
حاوی استرول های گیاهی یا فیتواسترول هستند، 
درنتیجه وقتی فردی به دفعات از روغن حیوانی 
استفاده می کند، هم احتمال اینکه کلسترول بد 
خونش از حد طبیعی باالتر برود، وجود دارد و 
هم رسوب در رگ ها به خصوص رگ های قلب 
تشدید می شود بنابراین بهتر است به جای روغن 
حیوانی از روغن های گیاهی مایع استفاده کنید و 
اگر قصد سرخ کردن مواد غذایی را دارید حتما از 
روغن های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید. 
قطعا این نوع روغن از روغن های جامد بسیار 
بهتر است. پیشنهاد ما این است که روغن های 
گیاهی مایع شامل روغن زیتون، کنجد، ذرت، 
سبوس برنج، کانوال، آفتابگردان و سایر روغن های 
سبزیجات را به تناوب در غذاهایتان استفاده کنید. 
اگر این روغن ها را به اندازه مصرف کنید و از 
خوردن بیش از حد آنها بپرهیزید، قطعا سالم تر 

خواهید بود.

پاسخ دوم: در هیچ  کدام از محصوالت لبنی 
کارخانه های بزرگ، مواد نگهدارنده وجود ندارد. 
علت اینکه برخی شیرها با عنوان با ماندگاری باال 
تا قبل از باز کردن بسته بندی ماه ها سالم می مانند، 
استریل و عاری بودن آنها از میکروب  است، درست 
مانند کنسروهایی که چند ماه ماندگاری دارند و 
برای مصرف فقط کافی است قبل از باز کردن 
درشان، 20 دقیقه آنها را بجوشانید. شیرهای با 
ماندگاری باال هم قبل از اینکه بسته بندی شوند 
در مرحله استریلیزاسیون تمام باکتری های مفید 
و مضر خود را از دست می دهند سپس شیر در 
بسته بندی های خاصی ریخته شده و به خوبی 
پلمپ می شود تا راه نفوذ برای هیچ میکروبی 
وجود نداشته باشد بنابراین هیچ میکروبی در شیر 
وجود ندارد و شیر خراب نمی شود اما به محض 
اینکه در قوطی شیر باز می شود، میکروب های 
محیط وارد آن می شوند. به همین دلیل باقی مانده 
شیر باید بالفاصله پس از مصرف در یخچال 
گذاشته شده و طی 3 تا 5 روز مصرف شود، 
در حالی که مواد غذایی حاوی مواد نگهدارنده 
مانند انواع رب، آبلیمو و... حتی پس از باز شدن 
در بسته بندی به این راحتی خراب نمی شوند و 
ماندگاری باالتری دارند بنابراین نگران مصرف 
شیرهای با ماندگاری باال نباشید و به راحتی 
آنها را مصرف کنید اما شیرهای پاستوریزه را 
نمی توان طوالنی مدت نگهداری کرد زیرا طی 
مرحله پاستوریزاسیون همه میکروب های شیر 
به طور کامل از بین نمی روند و برخی از انواع 
غیرخطرناک آنها باقی می مانند که فعالیت همین 
باکتری ها می تواند شیر را پس از چند روز فاسد 
کند. شیرهای پاستوریزه را نهایت 3 تا 5 روز 
پس از تولید در حالی که در یخچال نگهداری 

شده، مصرف کنید.

پاسخ سوم: موم عسل یک اسیدچرب بلندزنجیره 
است که در بدن و در روده ها جذب نمی شود 
اما مانند فیبر غذاها به حرکت بهتر روده  ها کمک 
تنظیم می کند  را  آنها  کرده و حرکات دودی 
بنابراین خوردن موم در صورتی که از سالمت 
عسل مطمئن باشیم برای سالمت دستگاه گوارش 

مفید است.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت10

پرسش اول: چرا توجه به نوع تغذیه و آنچه می خوریم 
مهم است؟ 524****0939

میان وعده  برای  پرسش دوم: چه خوراکی ها و موادی 
کودکان در زنگ تفریح مدارس مناسب است و به رشد 

و یادگیری بهتر آنها کمک می کند؟ 001****0902

پاسخ 
دکتر سیدضیاءالدین مظهری

متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 
تهران علوم پزشکی 

 

پاسخ اول: متاسفانه امروزه بسیاری از مردم به نقش خوراکی ها 
در بدن اهمیت نمی دهند و غذاها را اغلب برای لذت  یا 
ضامن  که  سالم  تغذیه  می خورند.  ظاهری  گرسنگی  رفع 
اندیشه است،  و  پویایی و شکوفایی ذهن  حفظ سالمت، 
است  تنوع  و  تعادل  تناسب،  شامل  که  دارد  مهم  اصل   3
بنابراین تک خوری؛ یعنی استفاده بیش از اندازه از یک یا 
تعداد محدودی از مواد غذایی و کنار گذاشتن سایر مواد به 

هیچ وجه توصیه نمی شود.
برای  انرژی  تامین  تغذیه،  وظیفه  اولین  می دانیم  ما  همه 
تنفس، ضربان  مانند  فعالیت های غیرارادی و حیات بخش 
قلب، هضم و جذب، دفاع، ترمیم، دفع و... است اما عالوه 
بر انرژی، بدن ما به ریزمغذی ها، درشت مغذی ها، پروتئین ها، 
چربی ها و قندهای ساده و مرکب هم نیاز دارد که در مجموع 
شامل ۷0 ریزمغذی و درشت مغذی می شود. از این رو، تغذیه 
اساس حیات، بالندگی، رشد، دفاع و... است. درواقع ما از 
آنچه می خوریم ساخته و پرداخته می شویم. این نکته در 

مورد کودکان اهمیت بسزایی دارد. 
کودکان عالوه بر تامین انرژی و ترمیم آنچه از بین می رود 
به غذاهایی نیاز دارند که بتواند تامین کننده نیازهای رشدی 
آنها باشد. موضوعی هم که امروزه در تمام جهان به آن توجه 
ویژه ای شده، نقش پیشگیرانه تغذیه در بزنگاه های زندگی 

در تمام طول عمر است. 
از این رو، باید توجه بسیار زیادی به تغذیه کودکان کرد. 
تغذیه هم ارتباط تنگاتنگی با شیوه زندگی انسان ها دارد، در 
حالی که امروزه شیوه زندگی بیشتر کودکان مناسب نیست. 
شب زنده داری های طوالنی، گرایش به مصرف فست فودها، 
از منابع قندی بی حساب و نداشتن فعالیت بدنی  استفاده 
مناسب، کودکان را در معرض خطر اضافه وزن و چاقی قرار 
داده، به طوری که امروزه 30درصد کودکان چاق هستند و در 
معرض خطر تمام بیماری های بزرگساالن از کبد چرب گرفته 
بیماری های قلبی- عروقی و اختالالت  تا پرفشاری خون، 

عضالنی و اسکلتی و... قرار دارند.

پاسخ دوم: بدترین کاری که والدین برای کودکان انجام 
می دهند دادن پول توجیبی به آنها و گفتن »هر چه دوست 
داری بخر« است. این کار جز صدمه زدن به سالمت کودکان 
فایده دیگری ندارد زیرا بیشتر کودکان به خصوص آنهایی 
تمایل  قندخون  افت  دلیل  به  نمی خورند  هم  صبحانه  که 
زیادی به مصرف مواد قندی دارند و با پول توجیبی خود 
سرعت  به  که  می خرند  کم ارزشی  یا  بی ارزش  موادقندی 

قندخون شان را باال می برد. 
باال رفتن قندخون موجب ترشح انسولین می شود و انسولین 
دوباره قندخون را پایین می آورد، درنتیجه کودک مدت کوتاهی 
پس از زنگ تفریح و داخل کالس دچار افت قندخون و 
عالئم و عوارض ناشی از آن می شود که از جمله آنها می توان 
به کاهش قدرت یادگیری، دوبینی، خواب آلودگی و... اشاره 
کرد. بد نیست بدانید یکی از عواملی که باعث کاهش توان 
است  قندی  مواد  مصرف  می شود،  رشد  هورمون  کارکرد 
زیرا خوردن قند موجب ترشح انسولین می شود و انسولین 
به صورت مهارکننده ای عملکرد سوماتوتروپین یا هورمون 
رشد که رشد و سازندگی استخوان ها، عضالت، جایگزینی 
بنابراین برای  سلول ها و... را برعهده دارد، مختل می کند 
زنگ های تفریح نه پول نقد به دانش آموز بدهید، نه برایش 

مواد قندی و آبنبات و... بگذارید.
بهترین خوراکی برای زنگ های تفریح شامل نان و پنیر و 
گردو، کره و مربا، کره و عسل یا سایر لقمه های حاوی انواع 

کوکو و کتلت، تخم مرغ و... است. 
کوکوی سیب زمینی یکی از بهترین خوراکی هاست زیرا تلفیق 
پروتئین تخم مرغ با سیب زمینی و تفت دادن آن در روغن 
مایع نه تنها انرژی کودک را تامین می کند، بلکه مواد مغذی 
تلفیق  اینکه  به خصوص  می رساند،  بدنش  به  هم  فراوانی 
کردن این مواد با هم ارزش بیولوژیکی پروتئین تخم مرغ را 
از ۱00 به ۱3۶ افزایش می دهد. از این رو، حتی اگر کودک 
مقدار کمی کوکو هم بخورد حداقل مقدار پروتئین مورد 

نیازش را دریافت خواهد کرد.
همچنین سعی کنید کودک را به خوردن انواع سبزیجات 
عادت بدهید. برای این منظور می توانید برایش هویج، خیار، 
ساقه کرفس، برگ کاهو یا حتی گوجه فرنگی بگذارید. عالوه 
بر اینها می توانید برای زنگ تفریح کودک میوه های فصل یا 

مغزدانه ها را در نظر بگیرید. 
درست است که مغزدانه ها مثل گردو، پسته، بادام، نخودچی، 
کشمش، انجیر خشک، انواع برگه های خشک شده و... در 
بازار قیمت باالیی دارند اما به هرحال این مواد اساس سالمت 
بدن هستند. ضمن اینکه تعداد مدنظر ما روزی حدود ۱0 
به سالمت  مقدار  همین  اما  بیشتر  نه  است،  مغزدانه  عدد 

بدن کمک می کند. 
توجه داشته باشید اگر کودکی به حد کفایت غذا نخورد، 
تامین  بدنش  نیازهای  بخورد  تک بعدی  یا  بخورد  بد 
نمی شود، سیستم ایمنی بدنش تضعیف می شود و خیلی 
درمان  و  دارو  بیمار خواهد شد و هزینه  زود و مکرر 
خواهد  بیشتر  بسیار  مدرسه  و  درس  از  افتادن  دور  و 
تغذیه  کیفیت  روی  کمی سرمایه گذاری  با  بنابراین  شد 
سالمت  جهت  در  را  استفاده  بهترین  داده،  کمترین  با 

ببرید. کودکانتان  و  خود 

دادن  هل  یا  حمل  آیا  اول:  پرسش 
صندلی چرخدار سبب آسیب به زانوها 
سالمی  زانوی  آنکه  برای  می شود؟ 
داشته باشیم چه کارهایی باید انجام 

بدهیم؟ 629****0910

پرسش دوم: خانمی 50 ساله هستم. 
زانوهایم خیلی خشک و مانند چوب 
می شوند. به پزشک هم مراجعه کردم، 
پس از بررسی گفتند آرتروز خفیف 
تجویز  هم  چندانی  داروی  دارم. 
کنم.  پیاده روی  گفتند  فقط  نکردند، 
آیا ضمن پیاده روی استفاده از وسایل 
ضرر  برایم  پارک ها  داخل  ورزشی 
چطور؟  دوچرخه سواری  ندارد؟ 

0912****738

دقیقا  زانو  مینیسک  سوم:  پرسش 
کجای زانو است و چه موقع دچار 
آسیب و پارگی می شود؟ آیا درمان 
پارگی مینیسک فقط جراحی است؟ 

0937****592

پاسخ 
دکتر علی ترکمان
متخصص ارتوپدی، 

فلوشیپ جراحی زانو و 
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر هل دادن یا حمل صندلی 
چرخدار در سطح صاف باشد فشار چندانی 
این کار در  اما  به زانوها وارد نمی شود 
سطح شیب دار رو به باال یا حتی رو به 
پایین می تواند به زانوها و ستون مهره ها 
فشار وارد کند. البته این مساله به سالمت 
زانوهای فرد هم بستگی دارد. اگر زانوی فرد 
سالم باشد و هنگام حمل صندلی چرخدار 
دچار درد و ناراحتی نشود مشکل چندانی 
نیست ولی اگر فرد سابقه درد و ناراحتی 
در زانو داشته باشد و هنگام حمل صندلی 
چرخدار درد و ناراحتی اش دوباره ایجاد یا 
تشدید شود باید از این کار خودداری کند. 
به طور کلی هر فعالیت یا ورزشی که منجر 
به ایجاد درد و ناراحتی در زانوها شود باید 

از شدتش کاسته شود.
مفصل زانو بزرگ ترین مفصل بدن است 
که فشارهای زیادی را طی فعالیت های 
بنابراین  می کند  تحمل  زندگی  روزمره 
مهم ترین کار برای حفظ سالمت زانوها 
این است که فشارهای اضافی را از روی 
زانوها برداریم. یکی از این فشارها چاقی 

و اضافه وزن است. 
نکته بعدی رعایت برخی اصول هنگام 
که ورزش  است  است. درست  ورزش 
عامل مهمی در حفظ سالمت محسوب 
نادرست  حرکات  و  ورزش ها  می شود، 
می توانند فشار بیش از حدی به زانوها 
تحمیل کنند و باعث درد و ناراحتی در 
زانوها یا سایر مفاصل شوند بنابراین همه 
کسانی که ورزش می کنند؛ چه ورزشکاران 
حرفه ای و چه افرادی که به صورت تفریحی 
و مبتدی ورزش می کنند باید برخی اصول 

ورزشی را رعایت کنند. 
افرادی که دچار مشکالتی در ناحیه زانو 
هستند هم باید درمان بیماری و مشکلشان را 
جدی بگیرند و به موقع به پزشک مراجعه 
کنند و توصیه های پزشکی را رعایت کنند تا 

از پیشرفت آسیب جلوگیری شود. 
برخی افراد هم دچار بدشکلی و تغییر 
شکل در اطراف مفصل زانو هستند، مثال 

پاهای پرانتزی یا حالت X دارند. 
این افراد هم باید هرچه سریع تر به پزشک 
مراجعه کنند تا بدشکلی  پاهایشان اصالح 
شده و فشار زیاد از روی زانوها برداشته شود. 

پاسخ دوم: هرگاه التهابی در مفصل وجود 
داشته باشد، حالت خشک شدن مفصل 
صبح ها بعد از برخاستن از رختخواب یا 
بعد از اینکه فرد ساعتی استراحت کرده 
و دوباره قصد ادامه کار را دارد احساس 

خواهد شد. 
در مواردی که التهاب یا آرتروز خفیف باشد، 
خشکی مفصل حدود ۱0 تا ۱5 دقیقه طول 
خواهد کشید اما اگر التهاب مثل ابتال به 
بیماری های روماتیسمی زیاد باشد، خشکی 
مفصل پیش از 30 دقیقه تا ۱ساعت ادامه 

پیدا خواهد کرد.
در صورتی که خشکی مفصل زیر 30 دقیقه 
باشد، مساله بیمار خیلی مهم و جدی نیست 
و فقط فرد باید سعی کند حتما با نظر پزشک 
معالجش فعالیت های ورزشی مناسبی را هر 
روز انجام بدهد و قبل از ورزش حتما 
بدنش را گرم کند اما اگر خشکی مفصل 
بیشتر از 30 دقیقه طول می کشد، بهتر است 
فرد از نظر بیماری های روماتیسمی مورد 

بررسی قرار بگیرد.
پیاده روی ورزش بسیار مناسبی برای همه 
افراد در همه سنین حتی برای کسانی است 
که از مشکالت زانو رنج می برند اما در 
صورتی که مشکل آرتروز و ساییدگی زانو 
خیلی زیاد باشد و فرد حتی با پیاده روی 
هم دچار درد و ناراحتی شود، باید 30 
دقیقه تا ۱ساعت پیاده روی روزانه اش را 

به زمان های کوتاه تر مثل 3 تا ۱0 دقیقه یا 4 
تا ۱5 دقیقه تقسیم کند. افرادی که درد زانو 
دارند باید برای دوچرخه زدن، زین صندلی 
را باال بیاورند تا هنگام پا زدن زانوهایشان 
خیلی خم نشده و فشار زیادی به مفصل 

زانو وارد نشود.
وسایل ورزشی داخل پارک ها به جز آنهایی 
که فشار زیادی به زانوها وارد می کنند، منع 

استفاده ندارند. 
برای  بسیار خوب  ورزش های  از  یکی 
مبتالیان به درد مفاصل و مشکالت زانو 
به خصوص در سنین باال که آرتروز پیشرفت 
می کند، ورزش و پیاده روی در آب است که 
کمک می کند مفاصل و ماهیچه ها راحت تر 

فعالیت کنند. 
این کار به تقویت مفاصل کمک می کند و 
سبب می شود فرد پس از مدتی ورزش در آب 
راحت تر بتواند در خشکی هم ورزش کند.

پاسخ سوم: بین دو استخوان ران و ساق پا دو 
ساختمان نعل اسبی شکل در قسمت داخلی 
و خارجی زانو قرار گرفته که »مینیسک« 

نام دارند. 
مینیسک ها حالت بالشتکی دارند و کار 
و جلوی  می دهند  انجام  را  ضربه گیری 
را  مفصلی  به غضروف  آسیب  هرگونه 
می گیرند بنابراین وجودشان در زانو بسیار 

الزم و ضروری است. 
مینیسک معموال هنگام فعالیت های ورزشی 
و موقع چرخیدن های یکباره آسیب می بیند 
و به علت گیر کردن بین دو استخوان پاره 

می شود. 
پارگی مینیسک در همان لحظه، درد بسیار 
زیادی ایجاد می کند و ممکن است فرد 
صدای پاره شدن مینیسک را هم بشنود. 
این پارگی ممکن است با توجه به محل 
آن با خونریزی و تجمع مایع  داخل زانو 

هم همراه باشد. 
اگر مینیسک درمان نشود درد و ناراحتی 

آن در خط مفصل باقی می ماند.
یک  از  کمتر  مینیسک  پارگی  چنانچه 
سانتی متر باشد نیازی به درمان جراحی 
نخواهد بود و بیمار فقط باید حدود 2 تا 
3 ماه فعالیتش را کاهش بدهد، فشار زیادی 
به زانوهایش وارد نکند، دوزانو یا چهارزانو 
ننشیند و فعالیت های دویدن و پریدن نداشته 
باشد تا پارگی به تدریج جوش بخورد اما 
اگر پارگی مینیسک بیش از یک سانتی متر 
باشد و با وجود انجام همه توصیه های 
فوق بیمار بعد از 3-2 ماه هنوز درد داشته 
باشد؛ یعنی پارگی جوش نخورده و الزم 

است تحت درمان جراحی قرار بگیرد.

پرسش اول: شب ها دست ها و پاهایم حالت 
تا  می شود،  بی حس  و  می کند  پیدا  رعشه 
حدی که حتما باید یک نفر دست و پایم 
را مالش بدهد تا بهتر شوم. چربی خونم هم 
باالست. آیا ممکن است این عالئم به دلیل 
غلظت خون ایجاد شود؟ ۶54****09۱4

صدم  در  که  هستم  مردی  دوم:  پرسش 
هم  خودم  دست  می شوم.  عصبانی  ثانیه 
نیست و نمی توانم خودم را کنترل کنم. آیا 
این مساله نشان دهنده غلظت خون است؟ 

09۱۱****95۱

که  است  درست  آیا  سوم:  پرسش 
ورزش کردن غلظت خون را باال می برد؟ 

0935****9۷۶

پرسش چهارم: غلظت خون چه نشانه ای 
این  بررسی  برای  باید  وقت  چه  و  دارد 
کنیم؟  مراجعه  آزمایشگاه  به  موضوع 

09۱2****549

پاسخ

دکترسیدمحسن رضوی
فوق تخصص بیماری های خون   
و سرطان و عضو هیات علمی   

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: ارتباطی بین غلظت خون 
و چربی خون وجود ندارد، در حالی 
که بسیاری از مردم فکر می کنند منظور 
از غلظت خون همان باال بودن چربی 
بودن  باال  یا  خون  پرفشاری  یا  خون 

اسیداوریک خون و... است. 
همه این موارد از یکدیگر مجزا هستند. 
تعداد  افزایش  معنای  به  خون  غلظت 

گلبول های قرمز خون است. 
اگر فردی دچار گزگز دست یا به گفته 

شما رعشه می شود باید از نظر مشکالت 
جدی تر در سیستم اعصاب مرکزی و... 
بررسی شود و غلظت خون تاثیر چندانی 

در بروز این مشکل ندارد.

زودهنگام  عصبانیت  دوم:  پاسخ 
برای  ندارد.  خون  غلظت  با  ارتباطی 
کنترل خشم تان باید مدیریت خشم را 

بیاموزید. 
در برخی شرایط اجتماعی ممکن است 
آمار خشم و درگیری و خشونت باالتر 
خون  غلظت  به  ارتباطی  این  و  برود 
ندارد زیرا اگر غلظت خون خیلی باال 
برود، بیشتر فرد را از نظر اختالل دید، 
گیجی و منگی، کاهش هوشیاری و... 
آزار خواهد داد تا بروز خشم. توصیه 
داشته  مشاوره  روان پزشک  با  می کنم 

باشید.

علت های  خون  غلظت  سوم:  پاسخ 
ورزش  که  کسانی  ولی  دارد  متعددی 
می کنند به این دلیل که نیازشان به اکسیژن 
بیشتر می شود، غلظت خونشان هم کمی 
باالتر می رود، مثال فردی که بدون ورزش 
با ورزش  دارد   ۱۷ کردن هموگلوبین 
کردن و افزایش بافت عضالنی ممکن 
است هموگلوبینش تا ۱۸ و گاهی بیشتر 

باال برود. 
متعادل،  ورزش های  درواقع، 
هموگلوبین خون را به طور متعادل باال 
می برند اما افرادی که برای بدنسازی و 
حرفه ای ورزش می کنند یا ورزش های 
غیرمتعارف انجام می دهند، ممکن است 
برای عضله سازی بهتر از انواع مواد و 
ترکیبات هورمونی و آندروژنی استفاده 
کنند. این مواد هم می تواند غلظت خون 

را در حد بیماری زایی باال ببرد. 
آموزش های  با  امروزه  خوشبختانه 

گسترده ای که داده می شود جوانان کمتر 
به سمت مصرف ترکیبات آندروژنی و 
عضله ساز می روند و هموگلوبین شان را 
بی جهت باال نمی برند اما همچنان دیده 
می شود در برخی باشگاه های ورزشی 
ترکیبات  به سمت مصرف  را  جوانان 
عضله ساز ترغیب می کنند و همین مساله 
موجب غلظت خون باال می شود و بعد 
می بینیم فرد حجم باالیی عضله دارد ولی 
تامین انرژی مغزش مختل شده است.

پاسخ چهارم: اگر میزان هموگلوبین در 
مردان از ۱۸ و در زنان از ۱۶ یا ۱۷ بیشتر 
شود، چهره فرد سرخ و قرمز و به عبارتی 
گلگون می شود. از نظر داخلی، وقتی 
غلظت خون در عروق کوچک افزایش 
و  می کند  حرکت  کند  خون  می یابد، 
این کندی سبب کاهش اکسیژن رسانی 
به بافت ها می شود. مهم ترین بافتی هم 
بافت  دارد  نیاز  کافی  اکسیژن  به  که 
غلظت  که  فردی  درنتیجه  است،  مغز 
خون باالیی دارد به مرور زمان دچار 
مات،  و  تیره  بینایی  منگی،  احساس 
کاهش قدرت تمرکز و حافظه، گیجی 
و... می شود و اگر وضعیت هموگلوبین 
فرد از 2۱-20 باالتر برود، ممکن است 
حتی دچار شوک و کما شود و جانش 
را از دست بدهد. از این رو، هموگلوبین 
باالی 20 یک وضعیت اورژانسی است 
و باید سریع به آن رسیدگی شود. اگر 
هموگلوبین باال و در حد 20-۱9 تداوم 
پیدا کند، عالوه بر عالئم مغزی ممکن 
است فرد را دچار عالئم دیگری مانند 
تنگی نفس، نقص تامین انرژی بافت ها 
در کلیه، احساس احتباس آب بیش از 
حد در بدن، عالئم عصبی و اختالل 
به  منجر  درنهایت  و  کند  هوشیاری 

مرگش شود.


