
پرسش اول: خانمی 23 ساله و در ماه نهم 
بارداری هستم. سونوگرافی ها نشان داده جنینم 
هیدروسفالی دارد. لطفا درباره آن توضیح بدهید. 

0915****763

پرسش دوم: پسر 2 ساله ای دارم که شب ها تب 
و لرز دارد اما در طول روز کامال خوب است. 
اشتهایش خوب است. البته در میان وعده عصر 
و شام کمی اشتهایش کاهش می یابد. یکی- دو 
شب اخیر عالوه بر تب کمی آبریزش از بینی هم 
داشته است. به پزشک مراجعه کردیم اما علتش 
تشخیص داده نشد. به نظر شما چه دلیلی باعث 

ایجاد این مساله می شود؟ 009****0921

پرسش سوم: دختر 2سال و 7 ماهه ای دارم که 
ویتامینD بدنش حدود 6 است. خیلی نگرانم. 
لطفا راهنمایی کنید هر ماه چه مقدار ویتامین 

D باید به کودکم بدهم؟ 321****0937

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

پاسخ اول: یکی از اشکاالتی که در دوران جنینی 
اتفاق می افتد و می تواند ناهنجاری ایجاد کند مسائل 
مربوط به سیستم عصبی مرکزی جنین است. اگر 
حجم مایع مغزی- نخاعی جنین زیاد باشد، اندازه 
سر جنین از حد طبیعی بزرگ تر می شود. به این 
عارضه »هیدروسفالی« گفته می شود. هیدروسفالی 
فقط در ماه نهم بارداری تشخیص داده نمی شود 
و در طول دوره بارداری قابل تشخیص است و 
احتماال این مساله زودتر از این زمان تشخص 
داده شده. چند عامل باعث افزایش حجم مایع 
مغزی- نخاعی می شود و بیماری های متعددی 
می توانند در این زمینه نقش داشته باشند. یکی 
از این عوامل وقتی است که میزان تولید مایع 
مغزی- نخاعی بیشتر از جذبش باشد. شما اکنون 
در ماه نهم بارداری قرار دارید و احتماال  بزرگی سر 
جنین در حدی نبوده که ناهنجاری دیگری ایجاد 
کند، درنتیجه به نظر می رسد جای نگرانی چندانی 
وجود ندارد اما حتما تحت نظر متخصص زنان 
باقی بمانید. با توجه به این مساله نوع زایمانتان 
نمی تواند طبیعی باشد. ضمن اینکه بالفاصله پس 
از زایمان باید اقدامات تشخیصی برای نوزاد انجام 
شود تا علت اصلی ایجاد هیدرسفالی تشخیص 
داده شده و درمان آغاز شود. علت اینکه متخصص 
زنان جنین را تا این زمان نگه داشته، شاید این 
بوده که مساله خاصی کودک را تهدید نمی کرده 
و تصمیم گرفته جنین به رشد خود ادامه دهد.

پاسخ دوم: تشخیص بیماری کودک از راه دور 
و بدون معاینه جسمانی و سایر بررسی های 
به خصوص  است،  مشکلی  کار  آزمایشگاهی 
اینکه به پزشک هم مراجعه کرده اید و اظهار 
می کنید علت، تشخیص داده نشد. ابتدا باید مطمئن 
شویم کودک واقعا تب می کند یا نه؛ یعنی درجه 
حرارت بدنش از 37/5 درجه سانتی گراد باالتر 
می رود یا والدین دچار اشتباه شده اند. بسیاری 
اوقات والدین برای اینکه درجه حرارت بدن 
کودک را بسنجند از تب سنج استفاده می کنند، 
در حالی که نمی توان به تب سنج های غیرجیوه ای 
و به خصوص انواع یکبار مصرف آنها زیاد اعتماد 
کرد. بهترین کار برای اینکه ببینید بدن کودک گرم 
است یا نه این است که از دستانتان کمک بگیرید. 
گذاشتن دست روی قفسه سینه، پیشانی، کف پاها 
و... به خوبی می تواند باال بودن درجه حرارت 
بدن کودک را نشان بدهد. اگر تب واقعا وجود 
داشته باشد، کودک باید از نظر ابتال به برخی 
بیماری های عفونی مورد بررسی قرار بگیرد زیرا 
تب ناشی از برخی بیماری های عفونی به شکل 
زیگزاگی باال و پایین می رود. از جمله این بیماری ها 
می توان به تیفوئید یا حصبه، عفونت های ادراری 
نهفته، برخی بیماری های بسیار نادر بومی در ایران 
و... اشاره کرد. آزمایش خون و ادرار کودک و 
بررسی شاخص های خونی و ادراری مربوط به 
بیماری هایی که اشاره شد می تواند در تشخیص 

علت ایجاد تب به پزشک کمک کند.

پاسخ سوم: کمبود ویتامینD یکی از مشکالت 
مهم کودکان و بزرگساالن در ایران و البته در 
دنیاست. علت اصلی این کمبود هم زندگی در 
نیمکره شمالی، تغییرات آب و هوایی، مشکالت 
الیه ازون، آلودگی هوا، پوشش زیاد، استفاده از 
کرم ضد آفتاب و... است، درنتیجه همه افراد باید 
به صورت پیشگیرانه از مکمل ویتامینD استفاده 
کنند. به این صورت که همه کودکان زیر 2 سال 
باید روزی 400 واحد، کودکان 2 تا 7 سال هر 
2 ماه یک قرص 50 هزار واحدی و افراد باالی 
60 سال ماهی 2 قرص 50 هزار واحدی مصرف 
کنند تا دچار کمبود ویتامینD نشوند. با توجه به 
اینکه میزان ویتامینD فرزند شما 6 نانوگرم در 
میلی لیتر است، توصیه می کنم ابتدا یک تزریق 
آمپول 300 هزار واحدی ویتامینD برای مدت 
3 ماه داشته باشید و بعد از 3 ماه، هر 2 ماه یکبار 

یک  قرص 50 هزار واحدی به کودک بدهید.

با خوانندگان      شماره هفتصدوسی وچهار  سی آذر نودوهشت10

تبلیغات  که  دارویی  قارچ های  آیا  اول:  پرسش 
تاثیرشان در درمان  و  فواید  گسترده ای در مورد 
بهبود کبد  انجام می شود می توانند در  بیماری ها 
چرب، ویروس پاپیلومای انسانی و هپاتیت تاثیر 

داشته باشند؟ 323****0901

پرسش دوم: چند روزی است که در دهانم طعم 
تلخی احساس می کنم و هم صبح ها و هم شب ها 
گلویم خشک می شود و زبانم هم سفید شده است. 
آیا وجود این عالئم می تواند نشان دهنده بیماری  

کبدی یا گوارشی باشد؟ 330****0912

پرسش سوم: آیا واکسن هپاتیتB را باید قبل از 
ازدواج تزریق کرد؟ 534****0936

پاسخ 
دکتر سیدموید علویان

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

پاسخ اول: مصرف بسیاری از گیاهان دارویی مانند 
چای سبز که مطالعات زیادی هم در مورد فوایدش 
انجام شده یا سایر گیاهان دارویی برای سالمت مفید 
است و به عنوان مکمل باعث کاهش چربی خون، 
کاهش مواد اکسیدان تولیدشده در بدن، سالمت قلب 
و عروق، آرامش دهندگی و... می شود اما افرادی که به 

انواع بیماری ها مبتال هستند نمی توانند فقط به مصرف 
این مواد و مکمل ها بسنده کنند و داروها را کنار بگذارند. 
این کار کامال غیرمنطقی و اشتباه است. همه بیماران باید 
کنار تغذیه مناسب و مکمل هایی که پزشک تجویز می کند 
حتما دارودرمانی را جدی بگیرند و آن را خودسرانه 
قطع نکنند. امروزه مکمل های بسیار زیادی در دنیا 
وجود دارد که پایه بسیاری از آنها گیاهان است اما این 
مواد دارو نیستند و برای درمان بیماری ها کاربرد ندارند، 
بلکه کنار داروهایی که پزشک تجویز کرده، به روند 
درمان کمک می کنند. توصیه می شود فریب تبلیغات و 
ادعاهای افراطی تولیدکنندگان این مواد را نخورید و 

درمانتان را قطع نکنید.

پاسخ دوم: عالئم شما بیشتر به مشکالت گوارشی از جمله 
ریفالکس یا برگشت اسید معده به مری و سوءهاضمه 
مربوط است و ربطی به کبد ندارد بنابراین باید برای 
تشخیص مشکلتان به پزشک متخصص گوارش مراجعه 
کنید. بد نیست بدانید بیماری های کبد معموال تا زمانی که 
کبد خراب نشده عالمت خاصی ندارند زیرا کبد عضوی 
است که خودش را ترمیم می کند و جالب اینکه می توان 
با یک پنجم یا یک ششم کبد هم زندگی کرد. بسیاری از 
بیماران ما به سیروز کبدی مبتال هستند و قسمت زیادی 
از کبدشان از بین رفته و با قسمت کوچکی از کبدشان 
زندگی می کنند اما همان طور که گفته شد بیماری های 
کبدی عالمت ندارند و وقتی عالمت دار می شوند که 
دیگر خیلی دیر شده بنابراین باید پیشگیری از ابتال به 
بیماری های کبدی را به خصوص اگر در خانواده سابقه 

بیماری های کبدی وجود داشته باشد، جدی گرفت و 
بررسی های دوره ای را به موقع انجام داد. 

پاسخ سوم: در کشور ما از سال 1373 تزریق واکسن 
هپاتیتB آغاز شده  و این کار باعث شده افراد کمتر 
از 24 سال این بیماری را نداشته باشند و نیازی هم به 
تزریق دوباره واکسن نیست اما به افراد بین 24 تا 45 
سال توصیه می شود یک بار آزمایش هپاتیت بدهند و در 
صورتی که جواب آزمایششان منفی شد، واکسن بزنند. 
متاسفانه یکی از مشکالتی که در کشور داریم این است 
که دختران و پسرانی که به هپاتیتB مبتال هستند معموال 
هنگام ازدواج با مشکل مواجه می شوند زیرا افراد به 
 Bمحض اینکه متوجه می شود طرف مقابلشان به هپاتیت
مبتالست از ازدواج با وی منصرف می شوند، در حالی که 
ازدواج برای بیماران مبتال به هپاتیتB هیچ منعی ندارد. 
فقط فرد سالم باید حتما واکسن هپاتیتش را بزند. وقتی 
کسی واکسن می زند دیگر نباید نگران ابتال به بیماری 
باشد. آزمایش هپاتیت جزو آزمایش های معمول ازدواج 
نیست اما بهتر است فردی که به این بیماری مبتالست 
قبل از ازدواج حتما آن را با طرف مقابلش مطرح کند تا 
وی آزمایش هپاتیت را انجام دهد و در صورت منفی 
بودن آنتی بادی بیماری، واکسنش را دریافت کند. گفتن 
حقیقت به هیچ وجه نباید باعث انصراف زوج های سالم 
از ازدواج با زوج های بیمار شود، بلکه این کار باید 
راهی برای پیشگیری باشد. خوشبختانه امروزه هپاتیت
B قابل کنترل و هپاتیت C قابل درمان و ریشه کنی است 

بنابراین خانواده ها نباید نگران این موضوع باشند.

پرسش: برخی بر این باورند که تماشای تلویزیون و 
دیدن انواع انیمیشن ها و... در دوران کودکی می تواند 
روی هوش کودک تاثیر مثبت بگذارد. آیا این باور 

صحت دارد؟ 554****0935

پاسخ
دکتر کتایون خوشابی

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

بهزیستی و توانبخشی

پاسخ: تماشای تلویزیون نمی تواند باعث افزایش و 
تقویت هوش کودکان شود. اتفاقا برعکس، دیدن و 
تماشای تلویزیون به خصوص در زمان طوالنی ارتباط 
اجتماعی کودک را با اطرافیان، والدین و خواهر و 
برادر کاهش می دهد و کودک تمام مدت جذب یک 
جعبه می شود. در مواردی تماشای زیاد تلویزیون حتی 
می تواند منجر به کاهش توجه و تمرکز کودک شود که 

به هیچ وجه خوب نیست.
نکته دیگر اینکه تماشای فیلم های جنگی و خشن 
توسط کودکان باعث تقویت روحیه پرخاشگری و بروز 
رفتارهای پرخاشگرانه در آنها می شود بنابراین توصیه 
می شود کودکان در هیچ شرایطی فیلم های ترسناک 

و پرخاشگرانه که صحنه های کشت و کشتار دارند، 
تماشا نکنند زیرا می توانند از فیلم ها و شخصیت های 
آن الگو بگیرند و رفتارهای پرخاشگرانه انجام بدهند. 
از طرفی، تماشای این قبیل فیلم ها باعث ایجاد ترس، 
استرس و اضطراب و احساس ناامنی در کودک می شود 
و متاسفانه این مشکالت می تواند تا بزرگسالی هم 
ادامه پیدا کند. همچنین توصیه می کنم کودکان پا به 
پای بزرگساالن تا دیروقت پای تلویزیون ننشینند. قطعا 
در خانه ای که قوانین آن به خوبی توسط والدین وضع 
و اجرا می شود، پخش و دیدن برنامه های مخصوص 
کودکان به ساعات خاص و به 1 تا 2 کارتون در روز 
محدود می شود و کودکان اجازه ندارند تا دیروقت بیدار 
بمانند و پا به پای بزرگ ترها تلویزیون ببینند. ساعت 
خواب کودکان با والدین متفاوت است و بچه ها باید 
با توجه به سنشان بین ساعت 8 تا 9 شب در اتاق یا 
فضای خصوصی خودشان مشغول استراحت باشند 
و والدین هم باید این قانون را جدی بگیرند و با کم 
کردن نور و ساکت کردن محیط اجازه بدهند کودکان 
به رختخوابشان بروند و بخوابند.  قرار نیست بچه ها 
همراه والدین  جلوی تلویزیون بنشینند و برنامه های 
مختلف آن را که هیچ ربطی به سنشان ندارد، تماشا کنند.
تلویزیون معموال در مرکز خانه  اینکه  به  توجه  با 
قرار دارد و کودک می تواند به دیدن سایر برنامه های 

غیرمرتبط با سنش ترغیب شود، توصیه می کنم والدین 
روی ساعاتی که کودکان تلویزیون تماشا می کنند کنترل 
داشته باشند. هرچه این ساعات کمتر باشد، قطعا بهتر 
است و کودک زمان دارد فعالیت های مختلف مربوط 
به سنش را انجام بدهد بنابراین توصیه می کنم کودک 
را به این بهانه که ساکت و آرام یک جا می نشیند و 
سرش گرم است و شما به کارهایتان می رسید پای 

تلویزیون رها نکنید.
دوم اینکه تلویزیون نباید دائم روشن باشد بنابراین 
آن را فقط برای تماشای برنامه خاصی روشن کنید. 
برای آنکه کودک بهانه نگیرد جهت سرگرم شدنش 
برنامه های متنوعی برنامه ریزی کنید که از جمله آنها 
می توان به فعالیت های ورزشی و بازی های حرکتی، 
نقاشی و رنگ آمیزی، کاردستی، کار با قیچی، کالژ، 
بازی های فکری-آموزشی، خاله بازی، عروسک بازی، 
توپ بازی، رفتن به پارک یا خانه بازی و... اشاره کرد. 
در صورتی که کودکان باالی 5 سال داشته باشند، بهتر 
است آنها را در یک رشته ورزشی ثبت نام کنید زیرا 
این کار به تقویت توجه و تمرکز و افزایش مهارت های 
جسمی و حرکتی کودک کمک زیادی خواهد کرد. همه 
این کارها در روند رشد و تکامل کودک موثر است. 
فقط کافی است برای فرزندتان وقت بگذارید تا بتوانید 

زمان تماشای تلویزیون را برایش پر کنید.

پرسش: داخل دهانه رحمم فیبرومی دارم که باعث 
شده خونریزی ماهانه ام بسیار شدید باشد. لطفا در باره 
راه های درمان آن توضیح بدهید. 453****0919

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

پاسخ: فیبروم یا میوم یک توده خوش خیم و بسیار 
شایع عضالنی است که در بافت عضالنی رحم به وجود 
می آید. این توده می تواند در سطح داخلی رحم، داخل 
عضله رحم، گردن رحم یا بیرون  رحم و چسبیده به آن 
قرار گیرد بنابراین عالئم آن براساس محل قرارگیری 
متفاوت است و می تواند اصال عالمت نداشته باشد یا 
عالئم بسیار زیادی ایجاد کند. اندازه فیبروم ها بسیار 
متفاوت است، به طوری که از اندازه چند میلی متری 
تا 30-20 سانتی متری آن دیده شده است. همان طور 
که اشاره شد وجود فیبروم در خانم ها شیوع باالیی 

دارد و تقریبا از هر دو خانم یکی از آنها فیبروم دارد. 
فیبروم شما در دهانه رحم؛ یعنی در سطح داخلی رحم 
قرار گرفته و  با بیرون  تماس دارد بنابراین می تواند 
لکه بینی و خونریزی ایجاد کند، به طوری که گاهی 
باعث می شود بین دوره های عادت ماهانه هم مدام 
خونریزی و لکه بینی داشته باشید. اگر میزان خونریزی 
زیاد باشد برای پیشگیری از کم خونی باید حتما فیبروم 
را درمان کرد. بهترین درمان برای شما احتماال جراحی 
و برداشتن فیبروم با هسترسکوپی است. در این روش 
رحم از طریق برشی روی بخش پایینی شکم، از راه 
واژن یا از طریق الپاراسکوپی خارج می شود. اگر میزان 
خونریزی بسیار کم و ناچیز باشد و گهگاهی لکه بینی 
دیده شود، نیازی به جراحی نیست. البته درمان فیبروم 
در درجه اول جراحی نیست و بسیاری از درمان های 
طبی را می توان برای خانم ها انجام داد چون فیبروم ها 
معموال وابسته به هورمون استروژن هستند و معموال 
به دارو جواب می دهند. در صورتی که این درمان ها 

موفق نباشند، جراحی پیشنهاد خواهد شد.
معموال فیبروم های کوچک مشکلی برای خانم ایجاد 
نمی کنند اما ممکن است همین فیبروم های کوچک 

در محلی قرار بگیرند که باعث خونریزی های شدید 
شوند بنابراین افراد مختلف نسبت به فیبروم واکنش  های 
متفاوتی نشان می دهند. ممکن است خانمی با فیبروم در 
بدنش مشکلی نداشته باشد و خانم دیگری با فیبروم 
به همان اندازه و در همان محل دچار خونریزی های 
شدید شود بنابراین خانم ها نباید خود را با هم مقایسه 
کنند چون واکنش بدن هر فرد در مقابله با هر بیماری 

یا مشکلی متفاوت است.
برخی مواقع هم فیبروم ها بسیار بزرگ می شوند و روی 
ارگان های مجاور فشار وارد می کنند و حتی می توانند 
عملکرد مثانه یا کلیه را مختل کنند و باعث تکرر ادرار 
و یبوست شوند بنابراین فیبروم های بزرگ را هم باید 
جدی گرفت و آنها را درمان کرد. از آنجا که فیبروم های 
بزرگ به درمان های طبی جواب نمی دهند، آنها را با 
جراحی خارج می کنند. در صورتی که فیبروم خیلی 
بزرگ نباشد و عالئمی نداشته باشد، بیمار تا زمان 
یائسگی تحت کنترل قرار می گیرد. با توجه به اینکه 
فیبروم ها وابسته به هورمون استروژن هستند، در دوران 
بارداری بزرگ می شوند و  بعد از یائسگی و با کاهش 

هورمون استروژن کوچک خواهند  شد.

پرسش اول: آیا مصرف قرص آسپیرین برای درمان 
غلظت خون مفید است؟ 538****0913

پرسش دوم: دختری 11 ساله دارم که مرتب خون دماغ 
می شود. آیا این عالمت می تواند نشان دهنده غلظت 

خون باشد؟ 019****0912

پا می تواند یکی از  پرسش سوم: آیا داغی کف 
نشانه های غلظت خون باشد؟ 425****0938

پاسخ
دکتر سیدمحسن رضوی

فوق تخصص بیماری های خون و 
سرطان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: یکی از خطراتی که افراد دچار غلظت 
خون را تهدید می کند، لخته شدن آنی خون درون 
رگ هاست. این مساله به خصوص هنگامی که آب بدن 
فرد کاهش می یابد شدت می گیرد اما غلظت خون 
با خوردن مکرر آب برطرف نمی شود و بیمارانی که 
گمان می کنند هرچه آب بیشتری بخورند از میزان 
غلظت خونشان کاسته می شود، سخت در اشتباه اند. کار 
آسپیرین این است که جلوی به هم چسبیدن پالکت ها 
و مسدود شدن رگ را می گیرد و یکی از درمان های 
پیشگیری کننده انعقاد نابجای خون داخل رگ است. البته 
مصرف آسپیرین نزد پزشکان بسیار مورد بحث است 
اما اگر فواید آن را کنار معایبش قرار دهیم، فوایدش 
بیشتر خواهد بود و می توان داروی آسپیرین را برای 
بیماران دچار غلظت خون تجویز کرد تا جلوی لخته 
شدن خون در رگ ها و مویرگ ها گرفته شود اما این 

دارو درمان کننده غلظت خون نیست.

پاسخ دوم: یکی از نشانه های غلظت خون، خونریزی 
غیرعادی است ولی خیلی دور از ذهن است که دختری 
11 ساله به دلیل غلظت خون، خون دماغ شود. خون دماغ 
در این سن، به خصوص اگر فقط از یک مجرا باشد بیشتر 
به دلیل مشکالت آناتومیکی ناحیه بینی و عروق مخاطی 
موجود در بینی پیش می آید. توصیه می کنم برای بررسی 
علت دقیق خون دماغ شدن دخترتان و درمان مناسب 

آن به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید. 

پاسخ سوم: بله، قرمزی و احساس گرمی یا داغی کف 
پا می تواند یکی از نشانه های غلظت خون باشد اما این 
عالمت، علت های مختلفی دارد که از جمله آنها می توان 
به پرکاری تیروئید، اختالالت عصبی، بعضی بیماری های 
عفونی و... اشاره کرد. از این رو، برای اطمینان بهتر است 
فردی که کف دست و پاهایش داغ می شود آزمایش خون 

بدهد تا فاکتورهای خونی اش مورد بررسی قرار بگیرد.

کمی  و  هستم  باردار  خانمی  اول:  پرسش 
فشارخون دارم و مقداری قندخونم باالست. 
چگونه می توانم با رژیم غذایی این دو عامل 

را کنترل کنم؟ 443****0912

پرسش دوم: بعد از مصرف برخی مواد غذایی 
مانند سیر و پیاز، کلم، انواع سبزی ها و میوه ها، 
حبوبات و سایر مواد غذایی حاوی فیبر دچار 
نفخ و دل درد می شوم و تمایلی به مصرفشان 
ندارم. برای کاهش این مشکل  چه باید بکنم؟ 

0910****257

می گویند  که  است  آیا درست  پرسش سوم: 
یا  بامیه  خورش  مانند  لزج  غذاهای  مصرف 
انواع آش  ها باعث تشدید کبد چرب می شود؟ 

0939****220

پاسخ 

دکتر احمد اسماعیل زاده
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: خانم هایی که با اضافه وزن و چاقی 
باردار می شوند یا حین بارداری بیش از مقادیر 
توصیه شده وزن می گیرند ممکن است در اواسط 
خون  پرفشاری  یا  بارداری  دیابت  به  بارداری 
مبتال شوند. توصیه ما به خانم های بارداری که 
که  توصیه ای  برخالف  رفته  باال  فشارخون شان 
به سایر بیماران فشارخونی داریم این است که 
مصرف نمک روزانه شان را خیلی محدود نکنند، 
فقط کمی آن را کاهش بدهند زیرا ید موجود در 
نمک برای تکامل مغز جنین بسیار اهمیت دارد و 
نمی توان آن را از رژیم غذایی خانم های بارداری 
که به پرفشاری خون مبتال شده اند حذف کرد. 
رژیم غذایی این گروه از خانم ها باید سرشار از 
میوه، سبزی و لبنیات کم چرب باشد. پتاسیم و 
کلسیم موجود در این مواد غذایی کمک می کنند 
فشارخون کنترل شود. ضمن اینکه خانم  باردار مبتال 
به پرفشاری خون باید حتما زیرنظر پزشک، دائم 
فشارخونش را کنترل کند تا میزان آن از حد خاصی 
بیشتر نشود زیرا برای جنین خطرناک خواهد بود. 
در بعضی خانم های باردار عالوه بر پرفشاری خون 
باال، ادم یا ورم اندام ها و وجود پروتئین اوری 
یا وجود پروتئین در ادرار هم گزارش می شود. 
در این صورت خانم دچار مسمومیت بارداری 
شده که کنترلش به شرایط خاص تغذیه ای نیاز 
دارد و محدودیت غذایی خاصی برایش در نظر 
گرفته می شود اما هیچ گاه نباید پروتئین و نمک 
باردار  رژیم غذایی خانم های  از  کامل  به  طور 

دچار مسمومیت بارداری حذف شود.
توصیه های غذایی برای خانم های بارداری هم 
که به دیابت بارداری مبتال شده اند تقریبا همین 
است که گفتیم. با این تفاوت که غالت مورد 
استفاده در این گروه باید حتما غالت کامل باشد، 
مثل نان های سبوس  دار، برنج قهو ه ای و... یادتان 
باشد مصرف میان وعده در همه خانم های باردار 
با هر شرایطی که دارند یک ضرورت است زیرا 
افت قند در بدن مادر باعث اختالل در تکامل 

جنین می شود.

پاسخ دوم: نمی توان به صرف نفاخ بودن برخی 
مواد غذایی آنها را از رژیم غذایی حذف کرد، بلکه 
باید راه کم کردن نفخ این مواد را یاد گرفت. به 
عنوان مثال خیساندن جبوبات به مدت حداقل 12 
ساعت باعث می شود مقداری از کربوهیدرات های 
غیرقابل هضم آنها وارد آب شود. با دور ریختن 
این  خیسانده اید  آن  در  را  حبوبات  که  آبی 
نمی شوند و خوردن  بدن  وارد  کربوهیدرات ها 
حبوباتی که خیس خورده اند کمتر در دستگاه 
گوارش نفخ ایجاد می کند. پختن سایر مواد غذایی 
مانند انواع کلم، سیر و پیاز و سایر سبزی ها و 
میوه ها هم می تواند در افرادی که به مشکالت 
آزارشان می دهد،  نفخ  مبتال هستند و  گوارشی 
آنها را  نفخ  تا حد زیادی جلوی  باشد و  موثر 
بگیرد. عالوه بر اینها می توان همراه غذاهای نفاخ 
از سبزی ها و ادویه های ضدنفخ مانند نعناع، زیره، 
تخم گشنیز، بادرنجبویه، دارچین، زنجبیل، هل، 

رازیانه و... هم استفاده کرد.

پاسخ سوم: این باور نادرست است. مهم ترین 
عاملی که باعث چرب شدن کبد می شود اضافه 
وزن باال و چاقی است. البته بسیاری از افراد جوان 
با اینکه وزن باالیی ندارند، باز هم دچار کبد چرب 
می شوند. علت این مساله مصرف کربوهیدرات 
فراوان در رژیم غذایی است. در این صورت بهتر 
است رژیم غذایی زیر نظر متخصص تغذیه اصالح 
میزان کربوهیدرات رژیم غذایی کمتر شود.  و 
مصرف خورش بامیه یا انواع آش ها که حاوی 
پرچرب  که  در صورتی  هستند،  فراوان  سبزی 
نباشند برای سالمت کبد بسیار مفید است. درواقع 
هرچه رژیم غذایی غنی از میوه و سبزی باشد، 
به شرط آنکه میوه ها در محدوده معینی مصرف 
شوند، برای کبد مفید است و می توان با رژیم 
غذایی مناسب و فعالیت بدنی روزانه کبد چرب 

را درمان کرد.


