
سفره سالم شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت10

 5 توصیه به بیماران مسلول

 کالری وعده هایتان را باال ببرید
 ترجمه: 

راضیه فیضی

یکی از بزرگ ترین ارگان های بدن 
که در طول ابتال به بیماری سل 
درگیر می شود، ریه ها یا به طور کلی 
سیستم تنفسی است. بیماری سل 
که توسط نوعی باکتری به فرد منتقل می شود و او را 
مبتال می کند، جزو بیماری های شدیدا تضعیف کننده 
سیستم ایمنی بدن است. بر اساس اعالم مقامات 
تمرکز سازمان های  بزرگ ترین  آمریکا،  بهداشتی 
بهداشت جهانی در قرن 21 روی ریشه کن کردن 
بیماری سل بوده است. از این رو، این سازمان ها عالوه 
بر توصیه های پیشگیرانه ای که به کشورهای مختلف 
برای ارتقای سطح بهداشت می دهند، توصیه هایی 
کلی برای بیماران مسلول مطرح می کنند تا بتوانند 
طول دوره درمانشان را هرچه کوتاه تر و کم عارضه تر 
کنند. بخشی از این توصیه ها، توصیه های تغذیه ای در 
راستای پیشگیری از بدتر شدن شرایط بیماران است. 
به عبارت ساده تر، معموال به افراد مسلول توصیه 
می شود از مصرف گروه خاصی از مواد غذایی در 
طول دوره درمان خودداری کنند تا شرایط بیماری، 
وضعیت جسمانی یا وضعیت روانی آنها از آنچه 

که هست، بدتر نشود.

غذاهای چرب و سرخ کرده: ممنوع
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین محدودیت های غذایی 
برای افراد مبتال به سل، استفاده از غذاهای چرب و 
سرخ کرده است. مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی 
می تواند از طریق افزایش التهاب و استرس اکسیداتیو 
در بدن، شدیدا باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن و 
بدتر شدن شرایط سیستم تنفسی شود. به همین دلیل 
به افراد مبتال به سل توصیه می شود تا حد ممکن دور 
غذاهای چرب، سرخ شده و فست فودها خط بکشند 
و به جای آن بیشتر از غذاهایی که با روش های بخارپز، 

آبپز و تنوری تهیه شده اند، استفاده کنند.

مصرف فراورده های گوشتی: ممنوع 
انواع فراورده های گوشتی مانند سوسیس ، کالباس، 
نیترات،  از  باالیی  حجم  حاوی  و...  ناگت  برگر، 
ترکیبات افزودنی، نمک و چربی هستند. مصرف 
این محصوالت می تواند از طریق تحریک سیستم 
تنفسی، شرایط ریوی افراد مبتال به سل را بسیار 
تحت تاثیر قرار دهد و باعث تشدید بیماری آنها 
شود. به همین دلیل افراد مبتال به سل باید در طول 
دوره درمان به طور کلی دور فراورده های گوشتی 
را خط بکشند و به جای آن از انواع گوشت های 

تازه و کم چرب تغذیه کنند.

مصرف نمک بیش از حد: ممنوع
از دیگر خوراکی هایی که می تواند باعث افزایش استرس 
اکسیداتیو و التهاب در بدن شود، می توان به نمک خوراکی 
اشاره کرد. نمک حجم باالیی از سدیم را در خود جا 
داده و عالوه بر افزایش التهاب در بدن می تواند سالمت 
کبد و کلیه های افراد مبتال به سل را به خطر بیندازد یا 
باعث تشدید مشکالت تنفسی در آنها شود. به همین 
دلیل این افراد باید تا حد ممکن مصرف نمک را در 
برنامه غذایی روزانه شان بسیار محدود کنند و به جای 
آن از انواع سبزی های معطر و ادویه های تازه برای طعم 

دادن به غذای خود کمک بگیرند.

مصرف خانواده کلم: محدود  
باد  و  نفخ  اما  دارند  فراوانی  خواص  کلم،  انواع 
تولیدشده توسط آنها در بدن می تواند باعث ایجاد 
مشکالت تنفسی در افراد مبتال به سل شود. به همین 
دلیل بیماران مسلول باید مصرف خانواده کلم مانند 
کلم بروکلی، گل کلم، کلم قمری،  کلم برگ و کلم 
بروکسل را در رژیم غذایی شان محدود کنند. ضمن 
اینکه اگر این بیماران قصد استفاده از سبزیجات 
خانواده کلم را داشتند، باید برای کاهش نفخ، آنها 
را به صورت بخارپز مصرف و همچنین با زیره یا 

زنجبیل طعم دار کنند.

خوراکی ها و نوشیدنی های گازدار و 
ممنوع اسیدی: 

انواع خوراکی ها و نوشیدنی های اسیدی و گازدار 
می توانند از طریق برگرداندن اسید معده به مری، 
باعث تشدید مشکالت تنفسی در بیماران مبتال به 
سل شوند. عالوه بر این، مصرف چنین محصوالتی 
شدیدا مشکالتی مانند سوزش سردل را برای افراد 
ایجاد می کند. به همین دلیل توصیه  مبتال به سل 
می شود این بیماران از خوردن انواع نوشابه های گازدار، 
سس گوجه، قهوه، غذاهای بسیار تند و همچنین آب 
مرکبات بسیار ترش خودداری کنند تا مشکل تنفسی 

شدیدی گریبانگیر آنها نشود 

زمانی که فردی به بیماری عفونی مزمن 
مانند سل مبتال می شود، در درجه اول باید 
کالری دریافتی او براساس شدت و ضعف 
بیماری یا شرایطش از سوی متخصص 
تغذیه تعیین شود. معموال بیماری های عفونی 
مانند سل با تب و افزایش متابولیسم بدن 
همراه هستند و اگر کالری دریافتی بیمار 
درست تنظیم نشود، ممکن است در بلندمدت 
دچار سوء تغذیه شدید و از دست دادن 
بافت های بدن شود. در این شرایط دریافت 
با  بیمار  ویتامین ها و امالح هم در بدن 
اختالالتی مواجه خواهد شد و او را بیش 
از پیش در معرض سوء تغذیه قرار خواهد 
داد. از طرف دیگر، در بیماری های عفونی 
مانند سل احتمال افزایش التهاب و استرس 
اکسیداتیو در بدن زیاد است و باید مواد 
غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها مانند انواع 
میوه ها و سبزی های تازه در رژیم روزانه 
بیمار گنجانده شوند. این محصوالت بسیار 
مفید می توانند هم باعث تقویت سیستم 
ایمنی بدن بیمار شوند، هم اثر استرس های 
اکسیداتیو را در بدن او کاهش دهند و هم 
بدن را در برابر میکروب ها و عوامل عفونی 
قدرتمندتر کنند. نکته دیگر این است که 
دریافت اسیدهای چرب امگا3 برای بهبود 
این بیماران، ضروری است. اسیدهای چرب 
امگا3 باید از طریق منابع غذایی دریایی که 
به صورت کبابی یا بخارپز آماده می شوند، 
به بدن بیمار برسند و در صورت تجویز 
پزشک، مکمل امگا3 مصرف شود. از طرف 
دیگر، حتما باید وضعیت ویتامین D در 
بدن مبتالیان به سل بررسی شود زیرا کمبود 
آن می تواند التهاب را در بدن افزایش دهد 
و شرایط بیماری شان را بدتر کند. توصیه 
وعده های  سل،  به  مبتال  افراد  می شود 
کنند، حجم غذای  بیشتر  را  غذایی شان 
مصرفی را در هر وعده کم کنند، با تمام 
وعده ها و میان وعده ها حداقل یک وعده 
میوه یا سبزی تازه بخورند، غذاهایی که 
نیاز به جویدن زیاد نداشته باشند را در رژیم 
روزانه شان بگنجانند، از آب ساده به عنوان 
نوشیدنی غالب و اصلی در طول روز استفاده 
کنند و تا رسیدن به بهبودی کامل از مصرف 
انواع شیرینی ها و خوراکی های حاوی قند 

و شکر بپرهیزند.

مراقب سوء تغذیه در این 
بیماران باشید!

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی ایران 

 ممنوعیت ها و محدودیت های غذایی برای افراد مبتال به سل

از غذاهای چرب تا نوشیدنی های گازدار
 ترجمه:

ندا احمدلو 

Li
ve

 S
tr

on
g 

ع:
منب

تداخل های غذایی - دارویی 

هنگامی که از ممنوعیت های غذایی برای افراد مبتال 

به سل صحبت می کنیم، بحث مربوط به تداخالت 

غذایی ـ دارویی هم مطرح می شود. به عنوان مثال، 

برخی از انواع ماهی ها، تُن ماهی، گوشت های 

مانند  ترکیباتی  پنیرهای کهنه حاوی  یا  خشک 

تیرامین یا هیستامین هستند و مصرف همزمان آنها 

با داروهای مربوط به سل می تواند باعث ایجاد تداخل 

دارویی ـ غذایی شود. از طرف دیگر، مصرف بعضی 

از انواع لبنیات مانند شیر برای برخی افراد مبتال به 

سل، ممنوع است. به همین دلیل توصیه می شود 

تمام افراد مبتال به سل، هنگام دریافت نسخه دارویی 

از پزشک خود حتما درباره تداخالت دارویی و 

غذایی سوال کنند تا در اثر ایجاد این تداخالت، تاثیر 

داروهای مصرفی آنها از بین نرود. نکته بسیار مهم 

و قابل توجه در مورد بیماران مبتال به سل این است 

که در هر درجه ای از بیماری، استعمال سیگار، انواع 
دخانیات و الکل کامال ممنوع است.

و  عفونی  بیماری های  جزو  سل  بیماری 
مسری است که به سادگی از طریق انتشار 
ذرات عطسه، سرفه یا حتی صحبت کردن 
و خندیدن فرد مبتال در فضا به فرد دیگری 
منتقل می شود. این بیماری می تواند تمامی ارگان های بدن را 
درگیر کند اما بیشترین درگیری برای سیستم تنفسی و ریه ها 
ایجاد می شود. ممکن است افراد مبتال به بیماری سل مجبور 
باشند برای مدت بسیار طوالنی، داروهای آنتی بیوتیک مصرف 
کنند. به همین دلیل هم معموال دچار ضعف عمومی بدن، 
کاهش وزن و افت قدرت سیستم دفاعی بدن می  شوند. به طور 
کلی، تماس با افراد مبتال به سل، برخورداری جامعه از سیستم 
بهداشتی ناکارآمد یا ضعف سیستم دفاعی بدن، خطر ابتال به 
سل را در اثر وارد شدن میکروب سل به بدن افزایش می دهد. 
به گفته متخصصان، زمانی که افراد مبتال به سل درحال سپری 
کردن طول دوره درمان هستند، باید توجه بسیار ویژه ای به نوع 
رژیم غذایی شان داشته باشند تا بتوانند با دریافت ریزمغذی های 
کافی و مناسب، سیستم دفاعی بدنشان را تقویت کنند و سرعت 

بیشتری به روند درمان بدهند. از طرف دیگر، داشتن تغذیه 
مناسب در طول دوره درمان سل به پیشگیری از کاهش 

وزن و تحلیل عضالت کمک می کند. معموال توصیه 
می شود افراد مبتال به سل، به صورت روزانه حداقل 
یکی از منابع غذایی حاوی »روی« را مصرف کنند. 
ماده معدنی »روی« یا همان »زینک« به میزان قابل قبولی 

در خوراکی هایی مانند مغزهای خام، دانه های خام 
و خصوصا دانه آفتابگردان، دانه چیا، دانه کدو و بذر 

کتان وجود دارد. این بیماران می توانند »روی« را از طریق 
مصرف گوشت های قرمز بدون چربی یا کم چربی هم دریافت 
کنند. در صفحه »سفره سالم« این شماره با بهترین توصیه های 
غذایی که می توانند به بهبود سریع تر بیماران مبتال به سل کمک 

کنند، آشنا می شوید.

1. غذاهای حاوی پروتئین بیشتر بخورید 
شاید بتوان گفت از مهم ترین مشکالتی که بیماران مبتال به سل 
در طول دوره درمان با آن مواجه می شوند، تحلیل عضالنی 
ناشی از کاهش اشتها و کاهش وزن است. از این رو، چنین 
بیمارانی باید روزانه منابع غذایی سرشار از پروتئین را دریافت 
کنند تا هم انرژی از دست رفته بدنشان جبران شود و هم کمتر 
با مشکالتی مانند تحلیل عضالنی روبرو شوند. از این رو، به 
این بیماران پیشنهاد می کنیم هر روز یک عدد تخم مرغ آبپز و 
کامال سفت مصرف کنند و مصرف روزانه لبنیات کم چرب یا 
گوشت های کم چرب را فراموش نکنند. گوشت سینه مرغ، 
گوشت بوقلمون، بلدرچین و کبک جزو بهترین منابع دریافت 
پروتئین برای این افراد است. ضمن اینکه توصیه می شود افراد 
مبتال به سل کنار پروتئین های حیوانی، مصرف پروتئین های گیاهی 
مانند سویا، محصوالت سویا، حبوبات و غالت سبوس دار را 

هم فراموش نکنند.

2. دریافت آنتی اکسیدان ها را جدی بگیرید
دریافت آنتی اکسیدان های قوی، یکی از بهترین راه های تقویت 
سیستم ایمنی بدن و کوتاه کردن طول دوره درمان در افراد مبتال 
به سل است. از مهم ترین آنتی اکسیدان های قدرتمند که مصرف 
روزانه آنها به افراد مبتال به سل توصیه می شود، می توان به 
ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E اشاره کرد. این ویتامین ها 
در حجم باال و قابل قبولی در مواد غذایی مانند پرتقال، انبه، کدو 
حلوایی، هویج، گوجه فرنگی، بادام، پسته، فندق، بادام هندی، 
بادام زمینی، گردو، کنجد، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و بذر کتان 
یافت می شوند. این خوراکی ها عالوه بر داشتن آنتی اکسیدان ها، 
ویتامین ها و امالح بسیار قدرتمند برای افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن، دارای کالری مناسبی هم هستند و اگر بتوانید آنها 
را کنار تمامی وعده ها و میان وعده های غذایی بگنجانید، کمک 
بزرگی به پیشگیری از کاهش وزن و تقویت قوای جسمانی و 
روانی خود خواهید کرد. به عالوه، شما می توانید انواع مغزها و 
دانه های خام که دارای کالری مناسبی نسبت به حجم مصرفی شان 

هستند را آسیاب کنید و پودرشان را به انواع غذاها، ساالدها یا 
حتی نوشیدنی هایتان اضافه کنید.

3. غذاهایی با تراکم کالری باال مصرف کنید
همان طور که گفته شد، یکی از مشکالت پیش روی افراد مسلول، 
کاهش وزن و ضعیف شدن بدن در اثر مصرف طوالنی مدت 
داروهای آنتی بیوتیک است. از این رو، احتمال دارد این افراد 
در طول دوره درمانشان با کاهش اشتهای شدید مواجه شوند 
و این مساله باعث کاهش هرچه بیشتر وزن و توان فیزیکی یا 
روانی آنها شود. به همین دلیل توصیه می شود این افراد در طول 
دوره درمانشان، انواع مواد غذایی که در حجم کم دارای کالری 
باالتری هستند و ریزمغذی های کافی هم به بدن می رسانند را 
مصرف کنند تا دچار کاهش وزن و مشکالت متابولیک ناشی 
از آن نشوند. از مهم ترین این مواد غذایی می توان به موز، شیره 
انگور طبیعی، شیره خرما، کره بادام زمینی بدون شکر، غالت 
صبحانه مخلوط شده با شیر، پوره سیب زمینی مخلوط شده با 
شیر و کره بادام زمینی، عسل و انواع مربا که با شکر قهوه ای یا 

شیره تهیه شده اند، اشاره کرد.

4. دریافت ویتامین های گروه B را فراموش نکنید 
ویتامین های گروه B از جمله ویتامین های موثر در بهبود شرایط 
جسمانی و روانی افراد مبتال به سل هستند که طول دوره درمان 
را سپری می کنند. این ویتامین ها، عالوه بر تامین انرژی جسمانی، 
می توانند باعث بهبود شرایط روانی مانند افزایش شادابی، بهبود 

خلق وخو و افزایش تمرکز در این بیماران هم بشوند. معموال 
بیماران مبتال به سل به دلیل ضعف ناشی از مصرف طوالنی مدت 
آنتی بیوتیک ها به طور همزمان با عوارض جسمانی و روانی مواجه 
می شوند و در این موارد اهمیت دریافت کافی ویتامین های گروه 
 B دوچندان خواهد شد. این بیماران می توانند ویتامین گروه B
را به صورت روزانه از طریق مصرف غالت سبوس دار، مغزهای 

خام، دانه های خام، انواع ماهی و گوشت مرغ دریافت کنند.

5.  روزانه »روی« مصرف کنید 
یکی دیگر از ریزمغذی های ضروری برای بدن افراد مبتال به 
سل، ماده معدنی »روی« است. این ماده معدنی مفید می تواند 
هم به پیشگیری از تحلیل عضالت کمک کند و هم شرایط 
جسمانی و روانی مطلوب تری برای بیماران در طول دوره 
درمان به وجود بیاورد. معموال توصیه می شود افراد مبتال به سل، 
به صورت روزانه حداقل یکی از منابع غذایی حاوی »روی« را 
مصرف کنند. ماده معدنی »روی« یا همان »زینک« به میزان 
قابل قبولی در خوراکی هایی مانند مغزهای خام، دانه های خام 
و خصوصا دانه آفتابگردان، دانه چیا، دانه کدو و بذر کتان وجود 
دارد. این بیماران می توانند »روی« را از طریق مصرف گوشت های 

قرمز بدون چربی یا کم چربی هم دریافت کنند.
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دریافت 
آنتی اکسیدان های 

قوی، یکی از بهترین راه های 
تقویت سیستم ایمنی بدن و کوتاه 

کردن طول دوره درمان در افراد مبتال به 
سل است. از مهم ترین آنتی اکسیدان ها می توان به 

ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E اشاره کرد. این ویتامین ها 
در حجم باالیی در مواد غذایی مانند پرتقال، انبه، کدو 

حلوایی، هویج، گوجه فرنگی، بادام، پسته، فندق، 
بادام هندی، بادام زمینی، گردو، کنجد، 

تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و 
بذر کتان یافت می شوند


